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TIIVISTELMÄ 
 
 
Yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä sosiaali- ja terveysalalla on palveluiden laatu. 
Menestyvän yrityksen on kyettävä osoittamaan tuottamiensa palveluiden laatu ja 
se, miten ne tuotetaan. Tämä voidaan tehdä laatukäsikirjan avulla. 
 
Tämän työn tavoitteena oli laatia laatukäsikirja Nerolan palvelukeskukselle. Nero-
lan palvelukeskus on Kärkölän Järvelässä sijaitseva vanhusten palvelukeskus, 
joka tarjoaa vanhusten vuokra-asumista ja tehostettua palveluasumista. 
 
Laatukäsikirjan laatimisen tavoitteena oli kuvata organisaatio ja kirjata sen toi-
mintaperiaatteet. Laatukäsikirja laadittiin yhdessä henkilöstön kanssa. Laatukäsi-
kirja toimii perehdytys- ja toimintaoppaana henkilöstölle. Laatukäsikirja toimii 
myös organisaation markkinointivälineenä. 
 
Opinnäytetyö koostuu kahdesta osiosta, raportista ja laatukäsikirjasta. Raportissa 
esitellään hanketta ohjaava teoria, toimintaympäristö ja työn tavoitteet sekä ku-
vaillaan hankeprosessi ja arvioidaan sitä. Laatukäsikirja on hankkeen tuotos. Tuo-
tokseen liittyy keskeisesti liiteosio, joka sisältää varsinaiset toiminnan ohjeistuk-
set. 
 
Tuotos arvioitiin neljästä eri näkökulmasta. Arvioitsijoina toimivat henkilöstö, 
työnantaja, ulkopuolinen vanhustyöhön perehtynyt arvioitsija ja opinnäytetyön 
tekijä. Tuotos arvioitiin selkeäksi ja toimivaksi. Kehittämisajatukset liittyivät laa-
tutyön syventämiseen ja tuotoksen päivityksestä huolehtimiseen. 
 
Tuotos on keskittynyt asioihin, jotka ovat jo olemassa. Seuraavassa vaiheessa on 
mahdollista keskittyä kehittämään uutta. Yksi mahdollinen jatkohankeidea on 
työyhteisön itsearvioinnin kehittäminen. 
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ABSTRACT 
 
 
  
One of the most important competition factors within the health care and social 
services is the quality of services.  This can be made with the help a quality man-
ual. 
 
The objective of this work was to draw up a quality manual for Nerolas service 
centre. Nerolas service centre is an elderly persons' service centre which is located 
in Järvelä of Kärkölä and offers the rent living for elderly persons and intensified 
service living. 
 
The objective of the quality manual was to describe the organization and to record 
its operating principles. The quality manual was drawn up together with the staff 
and it serves as an orientation guide and operation guide for the staff. The quality 
manual also serves as a marketing tool of the organization. 
 
The thesis consists of two items, a report and a quality manual. A theory which 
directs the project, environment and the objectives of the work are presented in 
the report and a project process is described and it is estimated. The quality man-
ual is the output of the project. Its output is an appendix item which contains the 
actual instructions of the operation. 
 
The output was estimated from four different points of view. The raters were staff, 
employers,a  non-elderly person familiar with the work and the author of this the-
sis. The output was estimated to be clear and functional. The developing thoughts 
were related to the enhancement of the highquality work and the updating of the 
output. 
 

The output has concentrated on the matters which already exist. It will be possible 
to concentrate on to developing a new one at the following stage. The idea of a 
follow-up project is the developing of the self-assessment of the work community. 
 
Key words: quality, quality manual, work with the aged 
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1 JOHDANTO 

Sosiaali- ja terveysalalla on käyty vilkasta keskustelua viimeisen vuosikymmenen 

aikana sosiaali- ja terveysalan palveluista, laadusta ja niissä esiintyvistä ongelmis-

ta (Ollila 2003, 11). Sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimii erilaisia palvelun-

tuottajia kuten kunnallisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. On ihme-

telty, miksi kaikilla näillä vanhustenhuollossa toimivilla toimijoilla on erilaiset 

toimintatavat vaikka yhteisenä lähtökohtana tulisi olla ihmisen hyvinvointi ja yk-

silön kunnioittaminen eri toimintoja suunniteltaessa. Näitä toimintoja ovat mm. 

viriketoiminta, lääkehoito, hygienia- ja pyykkihoito, vaipanvaihto, ruokahuolto ja 

henkilökuntamitoitus. (Ekroos 2010, 6.) 

 

Eräänä ratkaisukeinona sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuongelmiin on mainittu 

palveluiden kilpailuttaminen (Ollila 2003, 11).  Pelkkä kilpailuttaminen kuiten-

kaan ei riitä vaan palveluiden on oltava selkeästi ja yksiselitteisesti tuotteistettuja 

tarjous- ja kilpailutustilanteissa. Kilpailutuksia järjestetään paljon, mutta joka toi-

mijalla on eri vaatimukset hoidon laadusta ja tasosta. Jotta laatu saataisiin tasaver-

taiseksi joka puolella maata, olisi siitä oltava selkeät ohjeet. Ohjeiden laatimisen 

lisäksi myös niiden noudattamista tulee valvoa. (Ekroos 2010, 6.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla tärkeimmät kilpailutekijät ovat palveluiden hinta ja laatu. 

Jokaisen yrittäjän on pystyttävä kertomaan, mitä laatu heidän palveluissaan tar-

koittaa. Pienyrittäjällä on usein paljon vähemmän resursseja käytettävissään kehi-

tystyössä kuin suurella toimijalla, mutta kilpailutilanteessa tällä ei ole merkitystä. 

Laadun on oltava hyvää yrityksen koosta riippumatta. Laadun osoittaminen edel-

lyttää että laatu dokumentoidaan ja tätä Nerolan palvelukeskuksessa ei ole vielä 

tehty.   

 

Nerolan palvelukeskuksen henkilökunta osallistui vuosina 2005–2007 työ- ja elin-

keinoministeriön rahoittamaan vanhustyön ja työyhteisön toiminnan kehittämis-

projektiin. Projektiin osallistui Nerolan henkilökunnan lisäksi myös Kärkölän 

kunnan vanhainkodin ja kotipalvelun henkilökunta. Projekti koostui neljästä eri 

prosessista, joita olivat organisaatioprosessi, työyhteisöprosessi, esimiesprosessi 
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ja palveluprosessi. Projekti tähtäsi perustehtävän, työtoimintojen ja asiakaslähtöi-

syyden sekä johtamisen kehittämiseen. ( Työ- ja elinkeinoministeriö, 2005.) Jo 

tuolloin henkilöstö mietti työyhteisön työn laatua ja siinä ilmenneitä kehityskoh-

teita mutta asioiden kirjaaminen jäi tekemättä.  Yksi kehittämistä vaativa asia oli 

selvästi palvelukeskuksen vanhustyön laadun tunnistaminen ja sen kirjaaminen.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää laatua vanhustyössä. Laatu vanhus-

työssä on melko laaja käsite ja jokaisella on oma näkemyksensä laadusta. Opin-

näytetyö on laatuhanke ja koko hankkeen päätavoitteena on tehdä laatukäsikirja 

Kärkölässä sijaitsevalle Nerolan palvelukeskukselle ja kuvata siinä palvelukes-

kuksen keskeiset toimintatavat.  Hanke toteutetaan prosessissa yhdessä henkilö-

kunnan kanssa. Käsikirja osoittaa tehdyn työn laadun ja lisää palvelukeskuksen 

kilpailukykyä sosiaali- ja terveysalan markkinoilla. 

 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osiosta. Teoriaosuudessa käydään lävitse hanketta 

ohjaava teoria, esitellään toimintaympäristö ja työn tavoitteet. Lopuksi kuvataan 

itse hankeprosessi ja arvioidaan sitä. Toinen osa opinnäytetyötä on tuotos eli laa-

tukäsikirja. Laatukäsikirjaan liittyy keskeisenä osana liiteosio, joka sisältää varsi-

naiset ohjeistukset ja kaavakkeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

2 LAATU JA VANHUSTYÖ 
 

2.1 Laadun peruskäsitteistö 
 

Eri yhteyksissä laadulla voidaan tarkoittaa eri asioita. Voidaan puhua mm. laa-

dunarvioinnista, laadunhallinnasta ja laadun kehittämisestä. Laatuun liittyvä pe-

ruskäsitteistö on perusteltua selventää ja sillä tavalla tuoda ymmärrystä asiaan. 

(Hulkari 2006, 51–52.) 

 

Laatua voidaan kuvata ominaispiirteeksi, joka liittyy toiminnan, palvelun tai hoi-

don kykyyn täyttää sille asetetut vaatimukset ja odotukset. Jokainen palveluntuot-

taja joutuu miettimään, kuinka osoittaa toimintansa laadukkaaksi.  (Manninen 

2008, 34.) Havanka (2006,7) mainitsee pro gradututkimuksessaan että erilaisten 

laatu-määritelmien perusteella ”laatu on tietyn prosessin, palvelun tai tuotteen 

ominaispiirre, joka ei ole hyvää tai pahaa.” Yhteistä kaikille määritelmille on se, 

että niihin liittyy ennakko-odotuksia. Laatua voidaan tarkastella myös erilaisista 

ulottuvuuksista. Donabedian (1980) esimerkiksi jakaa laadun rakenne-, prosessi- 

ja tuloslaaduksi. Rakennelaatuun voidaan lukea henkilöstön ammattitaito, koulu-

tusmahdollisuudet ja toimintaympäristön fyysiset puitteet. Prosessilaatuun liitty-

vät hoitokäytännöt kuten kuntouttava työote, tarjotut palvelut tai esimerkiksi eri 

ammattiryhmien välinen yhteistyö. Tuloslaatu liittyy hoitoprosessin lopputulok-

seen eli asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaiden terveydentilaan.(Nordström 2008, 

10.) Myös oma lähtökohtani hankkeessa perustuu rakenne- prosessi- ja tuloslaa-

tuun. Hankkeeseen tulevat liittymään niin henkilöstön osuus, tarjottavat palvelut 

kuin asiakastyytyväisyyskin. 

 

Laatukriteeri on Rousun ja Holman (2004, 7) mukaan ominaisuus, joka on valit-

tu laadun määrittämisen perusteeksi. Kriteerin perusteella on mahdollista arvioida 

mm. sitä, onko palvelu ollut sovitunlaista tai onko tavoitteet saavutettu. Tuuralan 

ja Holman (2009,25) mukaan laatukriteeri on tunnusmerkki, jonka perusteella 

voidaan mm. erotella hyvä ja huono laatu. Hulkarin väitöskirjassa (2006, 51–52) 
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laatukriteeri määritellään ominaisuudeksi, jonka perusteella tehdään johtopäätös 

arvioitavan kohteen laadusta. Laatukriteerit katsotaan usein samaksi asiaksi kuin 

laatutekijät. Havangan (2006,7) mukaan laatutekijät ovat palvelun ominaisuuksia, 

jotka johtavat positiiviseen lopputulokseen.  

 

Laadunarviointi on analyysi siitä, kuinka hyvin arvioitava kohde vastaa asetettu-

ja laatuvaatimuksia (Hulkari 2006, 51–52). Laatua voidaan arvioida monesta eri 

näkökulmasta. Tärkein lähtökohta on kuitenkin se, että asiakas on omien palve-

luidensa laadun asiantuntija. Grönroos (1998, 67) jakaa kokonaislaadun odotetun 

laadun ja koetun laadun suhteeksi. Laatu on hyvää silloin kun koettu laatu vastaa 

tai ylittää asiakkaan odotukset laadusta. Toisaalta epärealistiset odotukset saatta-

vat muuttaa palvelun laadun huonoksi asiakkaan mielestä. Palveluita tuottavissa 

yksiköissä laatua voi arvioida monta eri tahoa kuten organisaatio itse, asiakas, 

tilaaja tai joku ulkopuolinen taho. Yksiköissä tulee arvioida laatua säännöllisesti, 

jotta on mahdollista parantaa laatua. (Tuurala & Holma 2009, 22.) 

 

Laadun kehittäminen on toimintaa, jolla pyritään parantamaan organisaation 

suorituskykyä ja sen tuottamien palveluiden laatua (Hulkari 2006, 51). Laadun 

kehittämiselle ei ole olemassa vain yhtä oikeaa menetelmää. Parhaimmillaan se on 

osa normaalia, päivittäistä toimintaa. Tällöin se vaatii paljon joustoa ja sinnik-

kyyttä.  Toisinaan erillinen laatuhanke on parempi tapa kehittää laatua. Hankkeen 

etuna on parempi hallittavuus ja tuloksellisuus. (Holma 2003, 65.) Hankkeita tai 

projekteja on monenlaisia, mutta laajasti käsitettynä sana hanke sisältää kaikki 

kehitystoimenpiteiden tyypit yksittäisistä investoinneista laajoihin kehityshank-

keisiin.  Kehityshankkeiden, jollainen tämä opinnäytetyökin on, tavoitteena on 

yleensä parantaa olemassa olevan toiminnan tasoa tai luoda edellytyksiä uusiin 

palveluihin ja kehittämiseen. Sosiaalisektorilla tulisi tavoitella nimenomaan toi-

minnan tason parantamista kuten palveluiden laadun ja tuottavuuden parantamista 

pitkällä aikavälillä. (Silfvenberg 1998, 11.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin ja Suomen kuntaliiton (1999,3) mukaan 

laadunhallinta on toiminnan johtamista, suunnittelua, arviointia ja parantamista 

niin että saavutetaan asetetut laatutavoitteet. Laadunhallinta sisältää toimenpiteitä 
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organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa (Hulkari 

2006, 51–52). Tuuralan ja Holman (2009, 22) mukaan laadunhallinta on osa joh-

tamista, jonka keinoja ovat mm. laadun suunnittelu, laadunvarmistus ja laadun 

jatkuva parantaminen. Holman (2003, 13–17) mukaan laadunhallinnassa on kyse 

johtamisesta ja ohjaamisesta. Näiden avulla halutaan varmistaa halutun laadun 

toteutuminen. Kyse on myös siitä, kuinka pystytään vastaamaan eri tahoilta tule-

viin odotuksiin ja vaatimuksiin. Tällöin pitää olla selvillä, mitä nämä vaatimukset 

ja odotukset ovat. Laadunhallinta pitää sisällään kaiken sen toiminnan, jolla yhtei-

sö pystyy varmistamaan kykynsä tuottaa asiakkaidensa tarpeiden ja odotusten 

mukaisia palveluja. Jokaisella yhteisöllä on omanlaisensa toimintajärjestelmä, 

joskaan ne eivät läheskään aina ole tarpeeksi johdonmukaisesti suunniteltu ja or-

ganisoitu. (Holma 2009, 13.) 

 

 Laatutyökalut ovat välineitä tai tekniikoita, joita käyttämällä laadun kehittämis-

tä voidaan edesauttaa (Hulkari 2006, 51–52). Työkaluilla voidaan tehostaa laa-

dunhallintaa ja sitä kautta myös johtamista. Työkaluja on olemassa lukuisia, erään 

tutkimuksen mukaan luvuksi saatiin 127. Työyhteisössä olisi järkevää käyttää 

erilaisia työkaluja eikä opetella vain yhtä ja yrittää käyttää sitä joka paikassa. 

(Suomen kuntaliitto 1998, 2.)   

 

Yksi työyhteisön kehittämisen työväline eli laatutyökalu on henkilöstötilinpäätös.  

Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan mm. työntekijöiden osaamista, fyysistä jak-

samista ja yleistä työilmapiiriä. Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä mitattavia asi-

oita ovat mm. henkilöstön vaihtuvuus, koulutuspäivien lukumäärä, sairaspäivien 

lukumäärä, keski-ikä ja vakinaisen henkilöstön määrä ja ajankäytön jakautumi-

nen. Tärkeää henkilöstötilinpäätöksen käytössä on säännöllinen seuranta ja huo-

mion kiinnittäminen poikkeamiin. (Aro & Sivonen 2000, 27–28.) 

 

Työyhteisön laatutyökalu on myös ITE-menetelmä. Menetelmä on tarkoitettu työ-

yhteisön itsearviointiin ja sen suorittavat kaikki työyhteisön jäsenet. Menetelmään 

kuuluvat 25-kohtainen arviointilomake, yhteenvetolomake tulosten analysoimi-

seksi sekä jatkosuunnittelulomake kehittämistoimien kirjaamiseksi. Arvioinnista 

hyötyvät sekä työntekijät että esimies. Työntekijät pääsevät näkemään koko ko-
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konaisuuden ja esimies saa tarkistuslistan asioista, jotka pitäisi olla kunnossa. 

(Holma 2003, 31–34.) 

 

Kolmantena laatutyökaluna voidaan mainita asiakaspalaute. Asiakaspalautteeksi 

voidaan lukea kaikki asiakkailta välittyvä tieto, mielipide tai kannanotto hänen 

odotuksistaan ja tarpeistaan yleensä, hoidon tarpeesta ja sen odotuksista sekä sen 

onnistumisesta. (Outinen, Lempinen, Holma & Haverinen 1999, 23.) Asiakaspa-

lautetta voi kerätä monella eri tavalla kuten esim. asiakastyytyväisyyskyselyillä. 

Yleensä se ei kuitenkaan pelkästään riitä vaan tietoa tarvitaan useasta eri lähtees-

tä. Näitä voivat olla mm. välitön havainnointi hoidon yhteydessä, valitukset ja 

niiden käsittely, potilasvahinkoilmoitukset ja niiden käsittely sekä omaisten haas-

tattelu.(Holma 2003, 47–48.) 

 

Hulkarin (2006, 51–52) mukaan laatujärjestelmä on kokonaisuus, joka koostuu 

käytännön toimintaa ohjaavista pelisäännöistä.  Laatujärjestelmän tulee olla orga-

nisaatiokohtainen. Tuurala ja Holma (2009,22) nimeävät laadunhallintajärjestel-

män johtamiseen liittyväksi järjestelmäksi, joka on tarkoitettu laadun aikaansaa-

miseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Järjestelmä toimii systemaattisesti. 

Eräs laadunhallintajärjestelmä on laatukäsikirja. 

2.2 Laatukäsikirja 
 

Helsingin yliopisto nimeää laatutyössään laatukäsikirjan toimintakäsikirjaksi. Yli-

opiston mukaan käsikirja kuvaa yhteisön keskeiset toiminnot ja toimintaperiaat-

teet. Käsikirjasta löytyvät toimintaa ohjaavat periaatteet sekä linkit käytännön 

ohjeisiin, jotka täydentävät käsikirjaa. (Helsingin yliopisto 2007.) Laatukäsikirjan 

muodolle ei ole olemassa yleisiä vaatimuksia. Tärkeintä on, että se on yhteisönsä 

näköinen. Sisällön laajuus riippuu yhteisön koosta ja toiminnan luonteesta. (Tuu-

rala & Holma 2009, 26.) 

 

 Laatukäsikirjaa on päivitettävä määrätyin väliajoin, siksi sinne tulee kirjata asioi-

ta jotka eivät muutu päivittäin. Käsikirja on omalla tavallaan palveluntuottajan 

käyntikortti, josta niin palvelun ostajat, yhteiskumppanit kuin palvelun käyttäjät-
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kin voivat lukea miten yhteisössä toimitaan. Laatukäsikirjaa tarvitaan mm. toi-

minnan suuntaamiseen ja ohjaamiseen. Se osoittaa mihin johdon ja henkilöstön 

täytyy sitoutua ja sen avulla voidaan varmistaa, että haluttu laatutaso toteutuu 

sellaisena kun on sovittu ja määritelty. Laatukäsikirjan avulla kaikki työyhteisöön 

liittyvät toimijat tietävät miten työpaikassa toimitaan. Laatukäsikirja osoittaa 

myös sen, miten toimitaan kun laatu syystä tai toisesta poikkeaa suunnitellusta tai 

sovitusta. (Holma 2009, 14–15.) 

 

Iso 9001- standardin perusrakenteen mukaan laatukäsikirjassa dokumentoitavia 

asioita ovat johdon vastuut, resurssien hallinta, prosessien hallinta ja toimintojen 

mittaus (Outinen ym. 1999, 138).  Outisen ym. (1999, 137–138) mukaan laatukä-

sikirjaan liittyy toimintaohjeita ja kuvauksia menettelytavoista, työohjeita sekä 

laatutiedostoja. Näitä ovat mm. erilaiset rekisterit, tilastot ja muut asiakirjat. Eri-

laiset ohjeet ja tiedostot voivat sisältyä laatukäsikirjaan tai ne voivat olla erillisenä 

liitteenä, johon laatukäsikirjassa viitataan ja kerrotaan, mistä ne löytyvät. 

 

Itse näkisin että laatukäsikirjassa käsitellään organisaatiota, asiakkaita, toimintoja, 

henkilöstöä ja johtamiseen liittyviä asioita. Näitä ovat mielestäni Donobedian 

laadun ulottavuuksien mukaisesti (Nordström 2008,10) rakennelaatuun liittyen 

mm. organisaatio, toimintaympäristö sekä arvot kuten turvallisuus, kodinomaisuus 

ja asukkaan itsemääräämisoikeus. Prosessilaatuun liittyvät esim. tarjottavat palve-

lut ja niiden sisältö, perehdytyskansio sekä tiedonkulku. Tuloslaatuun liittyvät 

asiakastyytyväisyyskyselyt, työtyytyväisyyskyselyt, itsearviointi ja kehityskeskus-

telut. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja kirjata, kuinka ne Nerolan palvelukes-

kuksessa toteutetaan. 

2.3 Vanhustyön laatu 
 

Vanhustyössä hyvä laatu koostuu niin vanhusten odotusten ja vaatimusten täyttä-

misestä kuin muiden tahojen huomioon ottamisesta. Näitä tahoja ovat mm. van-

husten omaiset ja läheiset, palveluiden rahoittajat ja maksajat, lainsäädäntö ja eri-

laiset valtakunnalliset suositukset. Hyvä laatu ei ole itsestäänselvyys vaan vaatii 

panostusta ja sitoutumista niin johdon ja työntekijöiden kuin päättäjienkin taholta. 
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Jokaisen toimijan on oltava selvillä erilaisista odotuksista ja vaatimuksista sekä 

pyrittävä täyttämään ne. (Holma & Virnes 1999, 7–11.)  

 

Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa hyvään laatuun vaikuttavat monet eri 

tekijät. Paitsi olettamusten niin myös tutkimusten mukaan koulutetun henkilökun-

nan on katsottu tuottavan parempilaatuista hoitotyötä kuin kouluttamattoman hen-

kilökunnan. Ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi laatu koostuu myös hyvästä 

vuorovaikutuksesta, hoidosta, hoitoympäristöstä ja ilmapiiristä. Varsinkin vanhus-

työssä koulutetun henkilökunnan vastuullisuus, ammattitaito ja eettisesti korkea-

tasoinen toiminta ovat välttämättömiä, sillä asukkaat eivät välttämättä itse kykene 

vaikuttamaan saamaansa hoitoon. (Muurinen 2003, 6–12.) 

2.3.1 Aikaisempia tutkimuksia vanhustyön laadusta 

 
Hoidon laatu on paljolti riippuvainen hoitajien suorituskyvystä. Suomessa tehtiin 

vuosien 1999–2002 välisenä aikana tutkimus siitä, miten hoitajien työssään ko-

kemat stressitekijät vaikuttavat hoidon laatuun vanhusten pitkäaikaishoidon lai-

toksissa. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena eri vanhainkodeissa ja terveyskes-

kusten vuodeosastoilla. Kyselyt tehtiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa mukana oli 107 vanhainkoti- tai terveyskeskusosastoa ja vastaajia oli 

1094 hoitotyöntekijää. Toisessa vaiheessa vanhainkoti- ja terveyskeskusosastoja 

oli 91 ja vastaajia 977. Tutkimus osoitti, että hoitajien kuormittuminen voi heiken-

tää hoidon laatua. Kiire ja kohtuuttomat työn vaatimukset heikensivät hoidon ta-

soa, mutta suurin tekijä oli hoitajien mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. 

Tutkimuksen mukaan vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja oikeudenmukaiset 

päätöksentekotavat edesauttoivat hoitajien selviytymistä työssään ja siten paransi-

vat vanhusten pitkäaikaishoidon laatua. (Pekkarinen 2008, 7–8.) 

 

Ruotsissa haastateltiin 1990-luvun loppupuolella 60:tä kroonisesti sairasta mutta 

muistavaa vanhainkotiasukasta. Tarkoituksena oli mm. tutkia asukkaiden hoidon 

osatekijöille antamaa tärkeysjärjestystä. Asukkaiden mielestä tärkeintä oli turval-
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lisuus ja asukkaista välittävä henkilökunta. Tärkeänä pidettiin myös huomion saa-

mista henkilökunnalta ja sosiaalisia suhteita muiden asukkaiden kanssa. Vähiten 

tärkeäksi koettiin päivittäiset rutiinit.(Muurinen 2003, 29–31.) 

 

Suomessa tehtiin vuonna 2003 havainnointitutkimus hoidon laadusta asiakkaan 

näkökulmasta. Tutkimuskohteina olivat kaksi päivätoimintayksikköä ja kuusi ym-

pärivuorokautista yksikköä. Yhteensä havainnointiin 85:tä asiakasta, joiden keski-

ikä oli 85 vuotta. Tutkimus osoitti, että asiakkaiden toiminta ja hyvinvointi olivat 

yhteydessä toisiinsa. Asiakkaiden hyvinvointia paransi selkeästi tavoitteellinen 

toiminta, joka oli järjestetty asiakkaan toimintakyvyn mukaisella tasolla. (Topo, 

Sormunen, Saarikalle, Räikkönen & Eloniemi-Sulkava 2007, 39–114.) 

 

Turun yliopistossa tutkittiin 2000-luvun vaihteessa hyvää hoitoa vanhainkodissa. 

Tavoitteena oli saada selville, millaista on hyvä hoito vanhainkodin asukkaiden, 

heidän omaisensa ja hoitohenkilökunnan mielestä. Tutkimus tehtiin teemahaastat-

telulla ja jokaisesta ryhmästä oli 10 haastateltavaa. Erilaisten näkökulmien, tutkit-

tavan ilmiön ja aineistonkeruumenetelmän ansiosta tutkimusaineistosta muodostui 

laaja. Tutkijat muodostivat tulosten perusteella hyvän hoidon mallin vanhainko-

dissa (kuvio 1). Tätä mallia pyritään hyödyntämään myös laatukäsikirjaa laaditta-

essa.  Mallissa tarkastellaan sitä, mistä vanhusten hyvä hoito koostuu.  Mallin 

mukaan hyvä hoito koostuu hoidon edellytyksistä, hoidon tavoitteista, hoitajan 

ominaisuuksista, hoitoon sisältyvistä toiminnoista, vuorovaikutussuhteesta ja hoi-

toympäristöstä. Keskeisimmät asiat tutkimuksen mukaan olivat hoitohenkilökun-

nan läsnäolo, ihmisläheinen hoito, perushoidosta huolehtiminen, omaiset ja ko-

dinomainen hoitoympäristö. (Mustajoki, Routasalo, Salanterä & Autio 2001, 39–

102.) 
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KUVIO 1. Hyvän hoidon malli vanhainkodissa Mustajoen ym. (2001,81) mukaan 
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2.3.2 Vanhustyön laatusuosituksia ja oppaita 
 

Laatu- ja hoitosuosituksilla pyritään yleisellä tasolla hoidon laadun parantamiseen 

ja terveydenhuollon ammattilaisten hoitokäytäntöerojen vähentämiseen. Lehto-

mäki on tutkinut valtakunnallisten suositusten toimeenpanoa ja niihin liittyviä 

ongelmia terveyskeskuksessa.  Yleinen asennoituminen suosituksiin todettiin 

myönteiseksi mutta nimenomaan hoitajien kohdalla kehittämistä vaativaksi asiak-

si osoittautui suositusten riittämätön tuntemus. Yhteiset hoitokäytännöt koettiin 

tärkeiksi ja niiden uskottiin parantavan hoidon laatua sekä potilaiden tasa-

arvoisuutta. (Lehtomäki 2009, 199–299.) 

 

Vanhustyöhön on laadittu omia alakohtaisia suosituksia. Sosiaali- ja terveysminis-

teriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ensimmäisen Ikäihmisen hoitoa ja palveluja 

koskevan laatusuosituksen vuonna 2001 ja se päivitettiin vuonna 2008.  Suositus 

on tarkoitettu kunnille, jotta nämä voivat kehittää vanhustyön rakenteitaan paikal-

lisista tarpeista ja voimavaroista lähtien. Kuntien johdolle ja päättäjille suositus 

tarjoaa tuen kunta- ja taloussuunnitteluun vanhustyön näkökulmasta. Kuntien tar-

kastuslautakunnalle suositus on väline, jolla voidaan arvioida kunnan palveluiden 

asianmukaisuutta, talouden toteutumista ja resurssien käyttöä. Suosituksella pyri-

tään myös edistämään asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten osallistumista 

tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan arviointiin. Laatusuosituksen tavoitteena 

on edistää ikäihmisten hyvinvointia, kaventaa ikääntyneiden hyvinvointi- ja ter-

veyseroja sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Suosituksessa määri-

tellään ikääntyneiden palveluiden järjestämistä ohjaavat arvot ja eettiset periaat-

teet. Laatusuositus pitää sisällään viisi osa-aluetta eli vanhuspoliittinen strategia, 

palvelurakenteen kehittämisohjelma, johtaminen, tavoitteiden seuranta ja arviointi 

sekä tiedottaminen kuntalaisille. Ikääntyneiden palveluiden laadun osalta linjauk-

sia tehtiin kolmella osa-alueella, joista ensimmäinen liittyy hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämiseen sekä palvelurakenteen kehittämiseen. Toisessa osa-alueessa 

käsitellään henkilöstön määrää, osaamista ja johtamista ja kolmannessa asumis- ja 

hoitoympäristöjä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 3–25.) 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisiin asioihin sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö katsoi kuuluvan onnistuvan ikääntymisen turvaamisen. Tähän liittyy kes-

keisesti mm. osallisuuden tukeminen sekä sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen 

sekä hyvinvointia turvaava neuvonta sekä ohjaus. Terveellisten elämäntapojen 

edistäminen ja sairauksien ehkäisy kuuluvat olennaisesti samaan osa-alueeseen. 

Keinoina ovat terveellinen ja ikääntyneiden tarpeisiin sopiva ruokavalio, säännöl-

linen liikunta ja lihaskunnon ylläpitäminen sekä terveydentilan seuranta. Hyvin-

vointi- ja terveyserojen kaventamiseen pyritään riskiryhmien erityistarpeiden tun-

nistamisella ja tarpeisiin vastaamisella. Itsenäisen suoriutumisen ja turvallisuuden 

tukemiseen liittyvät koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy sekä apuvälineiden ja 

teknologian hyödyntäminen. Varhainen puuttuminen terveydentilan ja toiminta-

kyvyn heikkenemiseen, päihteiden väärinkäyttöön, väkivaltaan ja kaltoinkohte-

luun sekä muihin sosiaalisiin ongelmiin ovat olennainen osa terveyden ja hyvin-

voinnin edistämistä. Sairauksien tehokas hoito ja kuntoutus on listattu myös en-

simmäiseen osa-alueeseen samoin kuin gerontologisen asiantuntemuksen vahvis-

taminen. Palvelurakennetta olisi kehitettävä yhdessä julkisen, kolmannen ja yksi-

tyisen sektorin eri toimijoiden kesken. Tärkeää olisi perustaa palvelurakenne kat-

tavaan palvelutarpeiden arviointiin ja siitä saatavan tiedon hyödyntämiseen. Tär-

keämpää olisi kuitenkin tukea ympärivuorokautista kotona asumista ja sisällyttää 

ikäihmisten palveluihin mahdollisuus toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään 

hoitoon ja palveluun. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 3–25.) 

 

Asukkaiden toimintakyky ja avun tarve tulee olla henkilöstön mitoittamisen läh-

tökohta. Henkilöstön määrässä tulee ottaa huomioon erityisosaamista vaativien 

asukkaiden määrä sekä asukkaiden oikeus saada palvelut oikea-aikaisesti. Sosiaa-

li- ja terveysministeriön tavoitteena on, että jokaisella ikääntyneiden palveluissa 

toimivalla työntekijällä on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammatillinen koulu-

tus. Lisäksi toivotaan myös perus-, jatko- ja/tai täydennyskoulutuksessa hankittua 

gerontologista asiantuntemusta. Johtamisella vaikutetaan henkilöstöasioihin kuten 

määrään, osaamiseen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Johtamisen tavoit-

teena on, että yhteisö saavuttaa määrälliset ja laadulliset tavoitteensa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008, 32–37.) 
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Sosiaali- ja terveysministeriön päätavoitteena asumis- ja hoitoympäristöjen suh-

teen on saada esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt 

ikääntyneille. Tätä tavoitetta voidaan tavoitella esim. erilaisilla kodin muutostöillä 

ja teknologisilla ratkaisuilla. Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä kaikille 

asukkaille tulisi taata oma huone ja siihen liittyvä hygieniatila sekä mahdollisuus 

omiin kalusteisiin. Tärkeää olisi myös mahdollisuus yhdessäoloon ja yhdessä te-

kemiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 39–43.) 

 

Vanhustyöstä on julkaistu myös useita eri oppaita. Stakes julkasi vuonna 2002 

ikäihmisten hyvään hoitoon ja palveluun liittyvän laatuoppaan. Opas on jatkoa 

Ikäihmisen hoitoa ja palvelua koskevalle laatusuositukselle ja sillä pyritään tuke-

maan laatusuositusten toteutumista käytännössä mm. nostamalla esiin hyvän laa-

dun tekemisen ongelmia ja hyviä käytäntöjä.(Taipale & Vaarama 2002, 3–5.) 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto ja Stakes ovat julkaisseet ikäihmisten 

hoito- ja palvelusuunnitelmaoppaan. Oppaan tarkoituksena on tukea ja edistää 

asiakkaasta lähtevää kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman suunnittelua, laati-

mista, toteutusta ja arviointia. Itse oppaan osuus koostuu kolmesta osiosta, joista 

ensimmäisessä korostetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa mahdollisuutena kehit-

tää palvelujen kohdentamista ja asiakaslähtöisyyttä ikäihmisillä. Toisessa osiossa 

hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään kiinteäksi osaksi koko vanhustyön ja autta-

misen prosessia. Kolmas osuus keskittyy käytännön kokemuksiin hoito – ja palve-

lusuunnitelmakäytäntöjen kehittämiskulusta. Näiden lisäksi oppaassa esitellään 

työkaluja ikäihmisen toimintakyvyn arviointiin ja otetaan esiin kaksi erityisaluet-

ta, joita on syytä miettiä suunnitelmia tehdessä. Nämä alueet ovat ikääntyvän ra-

vitsemus ja suun hyvinvointi. (Päivärinta & Haverinen 2002, 3–9.)  

 

Suomen kuntaliiton vanhusten laitoshoitoon liittyvässä kaksivuotisessa laatu-

hankkeessa pyrittiin ottamaan jollakin tasolla huomioon kaikki kolme opasta eli 

Ikäihmisen hoitoa ja palvelua koskeva laatusuositus, Ikäihmisen hyvä hoito ja 

palvelu sekä Ikäihmisen hoito- ja palvelusuunnitelmaopas. Hankkeen lopputulok-

sena syntyi työskentelymalli, jonka avulla voidaan esittää konkreettisia keinoja 

kehittää hoidon ja palvelun laatua osana arkityötä. Mallissa nostetaan mm. esiin 



 14 
 

jatkuva arviointi ja kehittäminen, vanhuksen ja omaisen ääni, arviointi säännölli-

seksi tavaksi ja neuvotaan laittamaan sovitut asiat paperille sekä käytäntöön. 

(Holma 2003, 3.) Vuonna 2008 syntyi sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin 

yhteistyönä opas kunnille tukemaan työtä muistisairaiden ja dementoituneiden 

ihmisten palvelujen ja koko palvelujärjestelmän kehittämiseksi (Eloniemi-

Sulkava, Sormunen & Topo 2008, 9–14). 
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3 NEROLAN PALVELUKESKUS  
 

 

 

Hankkeen kohderyhmä on Nerolan palvelukeskus Kärkölän Järvelässä. Nerola on 

Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry:n ylläpitämä vanhusten palvelukeskus, joka 

tarjoaa kolmen tyyppistä asumista: tavallista vanhusten vuokra-asumista, ympäri-

vuorokautista palveluasumista ja ympärivuorokautista dementia-asumista. Palve-

lukeskuksessa järjestetään myös päivätoimintaa ulkopuolisille. Fyysisesti palvelu-

asuminen ja dementia-asuminen sijaitsevat saman katon alla Nerolan palvelukes-

kuksessa. Palveluasumisyksikkö on nimeltään Nerola ja dementia-asumisyksikkö 

Tammikoto. Molempien yksikköjen palvelut on kilpailutettu juuri viime vuonna 

ja tällä hetkellä yhdistyksellä on sopimus ko. palveluiden järjestämisestä perus-

palvelukeskus Oivan kanssa vuoteen 2014 asti. (Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys 

ry, 2008.) 

 

Yhdistyksellä on 24 vakituista työntekijää. Koulutukseltaan suurin osa työnteki-

jöistä on lähihoitajia. Heillä, samoin kuin henkilökuntaan kuuluvilla sosionomilla 

ja fysioterapeutilla, on hoitajan työnkuva. Tähän kuuluu kaikki asukkaan tarvit-

sema päivittäinen huolenpito siivouksesta lääkehoitoon. Hoitajien lisäksi palvelu-

keskuksessa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa, laitoshuoltaja, kiinteistönhoitaja 

ja kaksi keittiöapulaista. (Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry, 2008.) 

 

Palvelukeskuksen välittömässä hoidonpiirissä on n. 50 asukasta. Näistä 10 asukas-

ta asuu dementiayksikössä, 30 palveluasumisyksikössä ja loput 10 vuokrataloilla 

palvelukeskuksen pihapiirissä. Asukkaiden keski-ikä on 83 vuotta ja ikäjakauma 

51 vuodesta 100 vuoteen. Yleisin palvelutaloon muuttamisen syy on muistamat-

tomuus ja sen tuomat ongelmat. Toiseksi yleisin syy on itsestä huolehtimisen va-

javuus, jonka taustalla saattaa olla mm. aivohalvauksen jälkitila, kehitysvamma 

tai psyyken ongelma. Palvelutalossa asukkaiden tulee selviytyä yhden hoitajan 

avun turvin, enemmän apua tarvitsevat pyritään hoitamaan vanhainkodissa tai 

terveyskeskuksen vuodeosastolla.(Kelahaara 2010.) 
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Asukkaat ovat palvelutalossa vuokralla. Jokaisella asukkaalla on oma huone ja 

WC/suihkutila. Asukkaat saavat kaikki tarvitsemansa palvelut henkilökunnalta 

lukuun ottamatta lääkäripalveluita, jotka tulevat paikallisesta terveyskeskuksesta. 

Palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka tehdään yhdessä asuk-

kaan ja hänen omaisensa kanssa. Tarjolla olevia palveluita ovat hoito-, siivous-, 

ruoka-, hygienia- ja pyykkipalvelut.  Lääkäri käy palvelukeskuksessa kerran kuu-

kaudessa, muulloin asioidaan puhelimen välityksellä tai vastaanotolla terveyskes-

kuksessa. (Kelahaara 2010.) 

 

Ruokailu järjestetään ruokasalissa, jonne hoitajat auttavat jokaisen asukkaan. Yh-

teisistä tiloista löytyy sauna, jonne asukkaat pääsevät kerran viikossa hoitajien 

avustuksella. Asukkailla on omat vaatteet, jotka pestään pyykkituvassa. Siivous-

palvelut käsittävät asukashuoneiden siivouksen kuukausittain. Päivittäinen ylläpi-

tosiivous sisältyy hoitopalveluihin. Hoito on kodinomaista sillä kyseessä ei ole 

laitos vaan avopalveluyksikkö. (Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry, 2008.) 
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4 HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET 
 

 

 

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on saada henkilökunta motivoitua laatukä-

sikirjan laatimiseen. Laatukäsikirja tulisi olla valmis keväällä 2011. Välittömänä 

tavoitteena on helpottaa ja selkeyttää työtä paremman perehdytyksen ja ohjeistuk-

sen kautta. Hyvin perehdytetty uusi työntekijä nivoutuu nopeammin työyhteisön 

toimivaksi jäseneksi. Säästynyt aika voidaan kanavoida asiakkaiden hyväksi. 

 

Pitkän aikavälin tavoitteena on laatia yhdessä henkilöstön kanssa työkalu, jonka 

avulla pidetään hoidon laatu korkealla myös tulevaisuudessa. Pyrkimys on että 

laatukäsikirjassa kuvatut toimenpiteet ja ohjeistukset ohjaavat henkilöstön toimin-

taa jatkuvasti ja näin vaikuttavat hoidon tasoon pitkällä aikavälillä.  

 

Pitkän aikavälin tavoitteena on myös kiinnittää huomiota tuloksen mittaamiseen ja 

palautteen saantiin. Ko. asioihin tulee kehittää sopivia työkaluja ja niiden käyttö 

tulee saada säännölliseksi. Tulosten ja palautteen kautta voidaan tarkkailla ja ke-

hittää työntekijöiden jaksamista ja hoitotyön laatua. Laatukäsikirja elää kaiken 

aikaa sillä asiat muuttuvat. Laatukäsikirjan päivityksestä tuleekin huolehtia tule-

vaisuudessa. 

 

Yksi laatukäsikirjan laatimisen tavoite on kuvata organisaatio ja sen toiminta sel-

keänä kokonaisuutena, jolloin käsikirjaa voidaan käyttää markkinoinnin välineenä 

ulkopuolisille. 

 

Hankkeen välitön tulos on laatukäsikirjan valmistuminen Nerolan palvelukeskuk-

selle. Laatukäsikirja tulee olemaan hankkeen tuottama tuotos. Tuotoksen on tar-

koitus olla toiminta-opas, josta käy selkeästi ilmi yhteisön tapa toimia.  

 

Tuotoksen on tarkoitus sisältää kriteerejä, jotka liittyvät rakenne-, prosessi- ja 

tuloslaatuun. Rakennelaatuun liittyen hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota 

turvalliseen ja selkeään ympäristöön niin asukkaiden kuin henkilöstönkin taholta. 

Prosessilaatuun liittyen tarkoituksena on selkiyttää tarjottavia palveluitamme ja 
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saada aikaan selkeät palvelukuvaukset palveluistamme. Tarkoituksena on myös 

kirjata yhteisömme tärkeinä pitämät arvot. Tuloslaatuun liittyvänä pyrkimyksenä 

on kiinnittää huomiota asukastyytyväisyyteen ja luoda asukastyytyväisyyslomake. 

Myös palautteen käsittely ja jatkotoimet tulee huomioida. Pyrkimys on kiinnittää 

huomiota työyhteisön itsearviointiin ja miettiä keinoja, millä se toteutetaan. 
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5 HANKKEEN KUVAUS 

5.1 Hankkeen suunnitteluvaihe 
 

Syksyllä 2009 Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys osallistui historiansa ensimmäi-

seen kilpailutukseen vanhusten asumispalvelupaikoista ja huomasi kuinka tärkeä 

asia laatuasioiden kirjaaminen on. Tuolloin työnantaja toi julki laatukäsikirjan 

laatimisen tarpeen. Myös henkilöstö oli tietoinen kilpailutuksesta ja suunnitelmia 

laadun kirjaamisesta oli tehty jo pitkään. Laatukäsikirja päädyttiin tekemään opin-

näytetyönä. Opinnäytetyön tekijänä oli esimies. 

  

Ensimmäisessä palaverissa toukokuun lopussa 2010 opinnäytetyön tekijä kertoi 

laatukäsikirjasta ja esitti teoriassa mitä se käytännössä tarkoittaa. Läsnä oli 12 

hoitajaa ja he pääsivät miettimään laatukäsikirjan mahdollista vaikutusta palvelu-

talon arkeen. Esiin nousivat yhteiset hoitokäytännöt ja töiden helpottuminen nii-

den kautta. Yhteisten hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen kautta asukkaiden tasa-

arvoisuuden katsottiin kasvavan. Henkilöstö ymmärsi myös kilpailuedun, jonka 

laatukäsikirja tuo tullessaan ja oli myötämielinen laatukäsikirjan laatimiselle. 

Opinnäytetyön tekijä kertoi opinnäytetyöstä ja mahdollisuudesta laatia laatukäsi-

kirja sen puitteissa. 

 

Opinnäytetyön tekijä kertoi ensimmäisessä palaverissa myös sen, millä tavalla 

laatukäsikirjan tekoa on ajateltu viedä eteenpäin eli ns. Delfi-tekniikasta. Alkupe-

räinen Delfi-tekniikka perustuu siihen, että kerätään tietoa asiantuntijoiden mieli-

piteistä. Mielipiteiden keräämisen jälkeen ne lähetetään uudelleen samoille asian-

tuntijoille arvioitaviksi. Tämä käydään lävitse niin monta kertaa että asiantuntijat 

ovat antaneet yhden yhteisen mielipiteen asiasta. (Metsämuuronen 2000, 53). Täs-

sä hankkeessa asiantuntijoina toimivat työyhteisön jäsenet. Laatukäsikirjaa vie-

dään eteenpäin työyhteisöpalavereissa. Aina palaverin jälkeen kerätään mielipiteet 

ja kirjoitetaan käsikirjaa saadun palautteen mukaan eteenpäin sekä viedään arvioi-

tavaksi seuraavaan työyhteisöpalaveriin. Laatukäsikirja on valmis kun palautetta 

ei enää tule. Tällöin työyhteisön laatutyön toimintaperiaatteet on koottu laatukäsi-

kirjaksi. Ensimmäisessä palaverissa tehtiin päätös laatukäsikirjan aloittamisesta. 
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Hankkeen suunnitteluvaiheessa ei vielä mietitty hankkeen arviointiin liittyviä asi-

oita vaan katsottiin tärkeämmäksi varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet laatu-

käsikirjakäsitteen ja sen merkityksen työyhteisölle.  

5.2 Hankkeen toteutusvaihe 
 

Toisessa palaverissa elokuussa 2010 läsnä oli 13 hoitajaa. Tuolloin mietittiin ja 

kirjattiin muistiin hoidon laatuun liittyviä asioita, joita työyhteisössä oli jo toi-

minnassa.  Yhteisöstä löytyi mm. palvelukuvaukset, perehdytyskansio, hoito- ja 

palvelusuunnitelma, sopimuskansio, esimiesalaiskeskustelut ja ilmapiirikysely.  

Opinnäytetyön tekijä kertoi hahmotelmiaan laatukäsikirjan rakenteesta, joka poh-

jautuisi rakenne-, prosessi ja tulosmalliin. Samalla henkilöstö pohti ko. käsitteiden 

merkitystä.  

 

Kolmas palaveri pidettiin syyskuun alussa 2010 ja läsnä oli 11 hoitajaa, kiinteis-

tönhoitaja sekä 1 lähihoidon opiskelija. Henkilöstö oli edellisen palaverin jälkeen 

miettinyt lisää ja tarkemmin jo olemassa olevia laatukäsikirjaan tulevia asioita. 

Näitä asioita sijoitettiin alustavasti rakenne-, prosessi- ja tuloslaatikoihin. Tässä 

vaiheessa käytiin keskustelua siitä, että osa asioista kuuluu useampaan kuin yh-

teen laatikkoon esim. perehdytysasiat katsottiin kuuluvan sekä rakenteeseen että 

toimintaan ja johtaminen sekä toimintaan että tulokseen. Yksittäisiä asioita yhdis-

tyi luontevasti isompien otsakkeiden alle esim. rakenneosiossa turvallisuuteen, 

henkilöstöön ja työympäristöön. Palaverissa asetettiin laatukäsikirjan valmistumi-

sen takarajaksi kevät 2011. 

 

Palavereiden välillä opinnäytetyöntekijän kirjoittama laatukäsikirjaluonnos oli 

luettavissa myös henkilöstön taukotilassa. Jokaisella henkilöstön jäsenellä oli 

mahdollisuus lisätä mieleen tulevia asioita luonnokseen, josta esimies poimi ne 

talteen seuraavaa kirjoitettavaa versiota varten. Syyskuun loppupuolella ja loka-

kuussa ei ollut varsinaisia aiheeseen liittyviä palavereja, sillä henkilöstön aika 

meni pitkäkestoisessa lääkehoidon koulutuksessa. Laatukäsikirjan kirjoittaminen 

eteni siitä huolimatta. Työntekijät kävivät luonnosta lävitse yövuoroissa ja lisäsi-
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vät mieleen tulevia asioita. Tämä oli toisaalta hyväkin tapa sillä tekstiin pystyi 

keskittymään paljon huolellisemmin kuin isossa ryhmässä. Kommenttien perus-

teella opinnäytetyön tekijä kirjoitti käsikirjaa eteenpäin. 

 

Neljännessä palaverissa marraskuun puolivälissä 2010 henkilöstö kävi lävitse 

siihen mennessä aikaansaadun tuotoksen. Läsnä oli 10 hoitajaa. Palvelukeskuksen 

arvot ja toimintaperiaatteet on sovittu yhdessä jo aiemmin mainitussa laatukoulu-

tuksessa. Palaverissa tarkastettiin näkökulma yhdessä henkilöstön kanssa eli tuol-

loin sovitut pääarvot ovat yhä edelleen palvelukeskuksen toiminnan pääarvoja. 

Palaverissa sovittiin myös tuotoksen arvioinnista sen valmistumisen jälkeen.  

Henkilöstö kannatti pienimuotoista kyselyä, johon jokainen voi vastata rauhassa. 

Kysely kartoittaa henkilöstön mielipiteitä ja kokemuksia laatukäsikirjasta ja sen 

tekemisestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TUOTOKSEN KUVAUS 
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Tuotos koostuu laatukäsikirjasta (liite 1) ja siihen keskeisesti kuuluvista liitteistä. 

Laatukäsikirja muodostuu johdannosta ja organisaation sekä toimintaympäristön 

kuvauksesta. Varsinaisessa toimintaosiossa keskitytään rakennetekijöihin, proses-

sitekijöihin ja tulostekijöihin.  

 

Rakennetekijät ovat asioita, jotka mahdollistavat asukkaiden asumisen, henkilö-

kunnan toiminnan ja palvelujen tuottamisen. Palvelutalossa rakennetekijöiksi on 

katsottu arvot ja toimintaperiaatteet, turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, asumis- ja 

työskentelyolosuhteet sekä henkilöstöasiat. 

 

Prosessitekijät ovat itse toimintaa ja palvelujen tuottamista. Prosessitekijöistä on 

nostettu esiin hoito- ja muut palvelut, tiedonkulku, perehdytys sekä johtaminen. 

Perehdytys on omalta osaltaan tiedonkulkua, mutta laatukäsikirjassa sen on kat-

sottu vaativan oman osionsa asian tärkeydestä johtuen. Perehdytys on laatukäsi-

kirjassa jaoteltu kahteen eri osioon eli perehdytyssuunnitelma on määritelty ra-

kennetekijöihin kun taas varsinainen perehdytys on liitetty prosessitekijöihin. 

 

Tulostekijöillä määritetään palvelujen tuloksellisuutta ja laatua. Laatukäsikirjassa 

on käsitelty tuloksen mittaamiseen liittyviä työkaluja, palautetta ja sen käsittelyä 

sekä johtamiseen liittyviä työkaluja. 

 

Suurin osa laatukäsikirjaan kootuista asioista on ollut olemassa jo ennen opinnäy-

tetyöprosessia.  Prosessin aikana ne on kirjattu kunnolla ja koottu laatukäsikirjaan. 

Samalla on kiinnitetty huomiota ohjeistuksien ulkoasuun ja siisteyteen. Laatukä-

sikirjan liitteenä olevat lomakkeet on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työ-

tyytyväisyyslomakkeen ovat luoneet työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. 

Kaikki liitteet on käsitelty henkilöstöpalavereissa ja lopullisen muotonsa ne ovat 

saaneet henkilöstöpalautteen ja muokkaamisen jälkeen. 

 

Prosessin aikana luotuja asioita ovat asukastyytyväisyyskaavake, opiskelijapa-

lautekaave ja pohjapiirustus. Tietosuojakaavake on muokattu uudelleen, samoin 

kuin läheltä piti-kaavake.  
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7 HANKKEEN ARVIOINTI 
 

7.1 Hankkeen arviointi henkilöstön näkökulmasta 
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Hankkeeseen osallistui 20 hoitohenkilöstön edustajaa. Henkilöstö arvioi hanketta 

kyselykaavakkeen (liite 2) avulla. Kyselykaavakkeen käytöstä oli sovittu henki-

löstöpalaverissa, jossa hankkeen arvioinnista henkilöstön kanssa keskusteltiin. 

Kyselykaavakkeen valintaan vaikutti myös sen käyttökelpoisuus. Kyselytutki-

muksen avulla voidaan kysyä yhdellä kertaa monta asiaa kaikilta. Tämä säästää 

aikaa, joten se on myös tehokasta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 184). 

Tässä tapauksessa kyselyyn otettiin mukaan koko perusjoukko, jolloin puhutaan 

kokonaistutkimuksesta (Vilkka 2005, 78). Kyselykaavakkeen kysymykset nousi-

vat opinnäytetyön tavoitteista. Kaavakkeessa kysyttiin henkilöstön mielipidettä 

itse tuotoksesta eli ulkoasusta, luettavuudesta ja sisällöstä sekä itse prosessista eli 

laatukäsikirjan laadinnasta ja mahdollisuudesta osallistua siihen. Kyselyssä kartoi-

tettiin myös henkilökunnan näkemystä tuotoksen hyödynnettävyydestä työssä ja 

miten he kokevat tuotoksen vaikuttavan hoidon ja toiminnan tasoon. Hirsjärven 

ym. (2004, 186) mukaan tosiasioita pitää kysyä suoraan yksinkertaisina kysymyk-

sinä joko monivalintatyyppisesti tai avoimina kysymyksinä. Henkilökunnan arvi-

ointilomakkeessa oli 2 monivalintakysymystä ja loput avoimia kysymyksiä. Mo-

nivalintakysymyksissäkin toivottiin perusteluja, sillä vastaajilta haluttiin henkilö-

kohtaisia mielipiteitä. Jokainen hoitaja sai oman kaavakkeen, joka tuli palauttaa 

täytettynä opinnäytetyön tekijälle kahden viikon kuluessa. Kyselykaavakkeen 

palautti 17 henkilöä. Vastaukset koottiin yhteen ja kaikki mielipiteet kirjattiin 

ylös. Samankaltaiset mielipiteet kirjattiin yhteiseksi mielipiteeksi ja eriävät mieli-

piteet kirjattiin erikseen näkyviin. 

 

Tuotoksen ulkoasu arvioitiin selkeäksi ja siistiksi. Kuvat koettiin mukavaksi yk-

sityiskohdaksi, jotka herättävät kiinnostusta asiaa kohtaan. Tuotos oli vastaajien 

mielestä helppolukuinen ja järjestelmällinen. Sisältö koettiin kattavaksi, josta lu-

kijalle jää selkeä kuva Nerolan palvelukeskuksesta ja sen toiminnasta. Tuotoksen 

osalta mielipiteet olivat täysin yhtenevät eikä kukaan tuonut esiin kehittämisaja-

tuksia. 

 

Prosessi koettiin pääasiassa toimivaksi. Vastaajien mielestä kaikkien annettiin 

sanoa mielipiteensä, omasta aktiivisuudesta oli kiinni kuinka paljon osallistui. 

Neljän vastaajan mielestä oma aktiivisuus jäi liian vähäiseksi, syiksi mainittiin 
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kiire ja oma saamattomuus. Yhden vastaajan mielestä kyselykaavake jo tekovai-

heessa olisi voinut aktivoida pohtimaan enemmän asioita. Kolme vastaajaa koki, 

että palavereissa annettu tieto oli riittämätöntä eikä ehkä tavoittanut kaikkia, mikä 

puolestaan vähensi keskustelua. Myöskään luonnospaperit eivät aina tavoittaneet 

henkilökuntaa, vaan katosivat ajoittain muun tavaramäärän alle. Kolme vastaajaa 

oli nimennyt vaihtoehtoiseksi laadintatavaksi ryhmätyöt. 

 

Henkilöstön mielestä laatukäsikirjan hyödynnettävyys tulee esiin varsinkin pe-

rehdytyksessä, sillä kaikki tärkeät asiat on tiiviissä paketissa. Myös markkinointi-

käytössä laatukäsikirja koettiin toimivaksi tietopaketiksi.  Henkilöstön mielestä 

sitä voisi jakaa luettavaksi esim. omaisille, kouluille ja vuodeosastoille. Yksi vas-

taaja oli maininnut laatukäsikirjan hyötykäytön kilpailutuksessa. Laatukäsikirja 

koettiin hyväksi myös oman perehtymisen ja tietojen päivittämisen kannalta. 

 

Yksiin kansiin kootun tiedon koettiin pääsääntöisesti parantavan hoidon ja toi-

minnan tasoa. Kirjatut ohjeistukset selkeyttävät ja helpottavat työtä sekä yhden-

mukaistavat henkilöstön toimintaa. Yhden vastaajan mielestä laatukäsikirja ei 

välttämättä vaikuta hoitoon mutta lisää tietoisuutta talosta. 

7.2 Hankkeen arviointi työnantajan näkökulmasta  
 

Työnantajan puolelta hanketta arvioi johtokunnan jäsen, joka työskentelee fy-

sioterapeuttina. Hän arvioi (liite 3) tuotoksen loogiseksi ja selkeäksi kokonaisuu-

deksi, josta käy ilmi palvelukeskuksen tärkeimmät toimintatavat. Kirjatuista toi-

mintatavoista on helpompi pitää kiinni. Työnantajan näkökulmasta laatukäsikirja 

toimii hyvänä välineenä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.  

 

Asiakaspalaute ja työntekijöiden osuus on arvioitu laatukäsikirjassa hyvin huomi-

oiduksi. Kehittämistä vaativa asia on vielä selkeämmän näkökulman löytäminen 

laatutyöhön. Arviointivaiheessa liitekansiosta puuttui vielä liitenumerot, joita ar-

vioitsija toivoi lisättävän. Tämä auttaisi hahmottamaan liitteet selkeämmin.  
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7.3 Hankkeen arviointi ulkopuolisen arvioitsijan näkökulmasta  
 

Hankkeen ulkopuolinen arvioitsija työskentelee vanhustyön esimiehenä vanhain-

kodissa ja vanhusten palveluasumisessa, mikä antaa hänelle hyvät valmiudet arvi-

oida vanhustyön laatuhanketta. Arvioitsijan arviointi (liite 4) kohdistui vain tuo-

tokseen, sillä hän ei osallistunut varsinaiseen hankeprosessiin.  

 

Ulkonäöltään laatukäsikirja on arvioitsijan mielestä siisti ja asiallinen. Muovitas-

kuinen projektikansio sopii kirjallisen osion liitteeksi. Kehittämisideaksi arvioitsi-

ja nimeää liitteen kannen, joka voisi olla samanlainen kuin laatukäsikirjan kansi 

lisättynä ”Liitteet”-maininnalla. Tuotos on helppolukuinen. Kappaleet ja otsikot 

ovat tarpeeksi lyhyitä. Liitekansio täydentää hyvin laatukäsikirjaa. 

 

Sisältöön on koottu olennaiset ja tärkeät asiat palvelukeskuksen osalta. Sisältö on 

rakennettu todennäköiset käyttäjäkohderyhmät huomioiden. Näitä ovat asukkaat, 

omaiset ja henkilöstö. Käsikirjan jako on arvioitsijan mielestä toimiva. Liiteviitta-

ukset ovat toimivat ja liitteet löytyvät liitekansiosta. Teksti on käytännönläheistä 

ja ymmärrettävää, valokuvat lisäävät kansion kiinnostavuutta ja kertovat paljon 

lukijalle. Muovitaskullinen kansio mahdollistaa useampisivuisten suunnitelmien 

sijoittamisen niin, että lukija voi halutessaan perehtyä tarkemmin itseään kiinnos-

tavaan suunnitelmaan ottamalla suunnitelman pois kansiosta. Kansion päivittämi-

nen on helppoa. 

 

Kokonaisuutena käsikirja liitteineen antaa varsin kattavan kuvan yksiköstä ja sen 

toiminnasta. Liitteet tuovat esiin keinot ja työkalut, joilla hyvää laatua ylläpide-

tään ja varmistetaan. Tuotos osoittaa, että yksikkö noudattaa yleisiä ohjeita ja on 

ajan tasalla vaatimusten osalta sekä on ymmärtänyt perustehtävän, huomioi arvot 

ja niiden mukaiset toimintatavat. Tuotoksessa on huomioitu niin asukkaat kuin 

henkilöstö. 

 

Arvioitsija jäi kaipaamaan näkyvämpää laatukäsikirjan ja liitekansion päivittämi-

sen varmistamista, jolla estetään laatukäsikirjan hyllyyn unohtuminen. Hän toivoi 

niin laatukäsikirjaan kuin liitekansioonkin selostetta, josta käy ilmi materiaalin 

päivittäminen, vastuuhenkilö ja aikataulu.  
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8 POHDINTA 
 

8.1 Hankkeen tulosten pohdinta 
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Laatukäsikirjan laatimisen tavoitteena oli kuvata organisaatio ja sen toiminta sel-

keänä kokonaisuutena, jolloin laatukäsikirjaa voisi käyttää markkinoinnin väli-

neenä. Tämä tavoite täyttyi. Käsikirja keskittyy kuitenkin melko isoihin kokonai-

suuksiin, jolloin ei välttämättä välity ihan koko talon toimintafilosofia. Esim. 

omaiset voisivat haluta tarkempaa tietoa päättäessään läheisensä asuinpaikasta. 

Tähän liittyen jatkossa on syytä laatia parempi esite palvelukeskuksesta, joka 

omalta osaltaan täydentäisi laatukäsikirjan antamaa informaatiota. Myös hoitopal-

veluista on laadittava oma palvelukuvaus. 

 

Olen tyytyväinen tuotokseen ja mielestäni tavoitteet täyttyivät sen suhteen. Ta-

voitteena oli kiinnittää huomiota perehdytykseen ja ohjeistuksiin, tässä onnistut-

tiin. Saimme yhdessä luotua työkalun, josta varmasti on hyötyä niin nyt kuin tule-

vaisuudessa. Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa on erittäin tärkeää huo-

lehtia laatukäsikirjan päivityksestä ja ajan tasalla pysymisestä. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätavoitteena asumis- ja hoitoympäristöjen suh-

teen on saada esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt 

ikääntyneille (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 39–43). Palvelukeskusta kehi-

tettäessä on pyritty pitämään tämä tavoite koko ajan päällimmäisenä. Myös laatu-

käsikirja huomioi esteettömien, turvallisten ja viihtyisien asuin- ja hoitoympäris-

töjen merkityksen ikääntyneille. Aikaisempien tutkimusten perusteella vanhusten 

mielestä yksi laadukkaan hoidon tärkeimmistä tekijöistä on turvallisuus asukkais-

ta välittävän henkilökunnan ohella (Muurinen 2003, 6–12). Asia huomioidaan 

palvelukeskuksen kahdessa tärkeimmässä arvossa, jotka ovat kodinomaisuus ja 

turvallisuus. Vanhusten hyvinvointia parantaa myös asiakkaan toimintakyvyn 

mukaisella tasolla järjestetty tavoitteellinen toiminta (Topo ym. 2007, 39–114). 

Laatukäsikirjassa viriketoiminta on nostettu selkeästi esiin. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa ikäihmisten palvelujen laatusuosituk-

sessa (2008, 20) kiinnitetään huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

mm. ikääntyneen itsenäisen suoriutumisen ja turvallisuuden tukemisella. Palvelu-

talossa tavoite pyritään saavuttamaan turvallisella ja esteettömällä ympäristöllä, 

jossa asukasta tuetaan omatoimisuuteen kuntouttavalla työotteella. Sosiaali- ja 
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terveysministeriön laatusuosituksessa (2008, 23) mainitaan myös gerontologisen 

asiantuntijuuden vahvistaminen. Tämä sama asia on huomioitu myös laatukäsikir-

jassa, jossa mainitaan että pitkäaikaisessa täydennyskoulutuksessa ensisijalla on 

gerontologinen täydennyskoulutus. 

 

Verrattaessa tuotosta eli laatukäsikirjaa Mustajoen ym. (2001, 81) luomaan hyvän 

hoidon malliin vanhainkodissa, löytyy siitä monta yhtymäkohtaa. Mallissa yksi 

hyvän hoidon tavoite on toimintakyvyn säilyttäminen. Tämä sama tavoite on kir-

jattu laatukäsikirjaan. Hyvän hoidon edellytyksiin mallin perusteella kuuluvat 

mm. hoitajien ammattitaito, hoitoympäristö ja organisaation sisäinen yhteistyö. 

Nämä asiat sisältyvät laatukäsikirjaan samoin kuin turvallisuus, viihtyisyys, ko-

dinomaisuus, toiminta ja tapahtumat, jotka luokitellaan hyvän hoitoympäristön 

tunnusmerkkeihin Mustajoen ym. (2001, 81) mallin mukaan. Malli nimeää hyvään 

hoitoon liittyviksi toiminnoiksi mm. omatoimisuuden tukemisen, lääkehoidon, 

omahoitajuuden ja yksilöllisyyden huomioimisen. Näihinkin asioihin on laatukä-

sikirjassa kiinnitetty huomiota. 

 

Tuotos sisältää kriteerejä, jotka liittyvät rakenne-, prosessi- ja tuloslaatuun. Ra-

kennelaadun näkökulmasta tuotoksessa kiinnitettiin huomiota turvalliseen ja sel-

keään ympäristöön niin asukkaiden kuin henkilöstönkin osalta. Asiat on kirjattu 

laatukäsikirjaan. Laatukäsikirjassa on selkeästi kuvattu tuottamamme palvelut ja 

tärkeiksi katsomamme arvot. Nämä liittyvät prosessilaatuun. Tuloslaatuun liitty-

vänä tavoitteena oli mm. kiinnittää huomiota asukastyytyväisyyteen. Saimme luo-

tua asukastyytyväisyyslomakkeen, joka on jo otettu käyttöönkin. 

8.2 Hankkeen prosessin pohdinta 
 

 

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena oli saada henkilöstö motivoitua laatukäsi-

kirjan tekemiseen. Mielestäni tavoite täyttyi osittain. Henkilöstö työskenteli asian 

kanssa mutta oma-aloitteellisuutta olisin kaivannut lisää. Laatukäsikirjan tekemi-

nen vaati työtä ja muistuttelua. Syitä tähän saattoi olla monia. Palaverit olivat vä-

hän liian harvakseltaan ja asia unohtui kiireisessä arjessa. Useammin toistuvana 
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asia olisi pysynyt paremmin mielessä. Jälkeenpäin ajateltuna on tullut mieleen, 

että asioiden työstäminen pienryhmissä olisi motivoinut ja innostanut henkilöstöä 

työskentelemään enemmän itsenäisesti. Tämän saman asian toi esiin myös 3 hoi-

tajaa henkilöstöarvioinnissa. 

 

Hanke pysyi suunnitellussa aikataulussa ja eteni välillä hyvinkin joutuisasti mutta 

oli myös hetkiä, jolloin ei tapahtunut juuri mitään. Hankkeelle olisi ollut hyväksi 

luoda enemmän välitavoitteita, jolloin se olisi ollut helpommin hallittavissa. Teo-

rian työstäminen ja tuotoksen tekeminen tapahtuivat rinnakkain, mistä oli sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tuotos oli helpompi nitoa teoriaan mutta 

koko työn hallitseminen oli vaikeampaa. 

8.3 Hankkeen eettisten kysymysten pohdinta 
 

Holma (2003, 13) toteaa että laatu on monen eri tekijän summa mutta laatukäsi-

kirja on hoitohenkilökunnan näkemys laadusta. Asiakastyytyväisyyskyselyiden ja 

muiden palautteiden kautta saadaan näkyviin myös asukkaiden ja omaisten näkö-

kulma. Hankkeen tavoitteena oli mm. luoda asiakastyytyväisyyskaavake ja tavoite 

saavutettiin. Tulevaisuudessa tulee pitää huolta siitä, että kaavaketta myös käyte-

tään säännöllisesti ja sitä kautta saatu palaute tulee huomioiduksi. 

 

Esimies opinnäytetyön tekijänä saattoi vaikuttaa hankeprosessiin. Henkilöstö on 

tottunut siihen, että esimies valmistelee paljon asioita ja tuo ne melko valmiina 

henkilökunnan tietoon. Laatukäsikirjan työstäminen olisi ollut helpompaa ja luon-

tevampaa työtoverin työn parissa. 

 

Esimies opinnäytetyön tekijänä saattoi vaikuttaa myös arviointiprosessiin. Arvi-

oinnit sai tehdä anonyymisti mutta esimiehen työn arviointi ei ole helppoa. Toi-

saalta henkilöstön palaute tuotoksesta oli samansuuntainen kuin ulkopuolisen ar-

vioitsijan, joten arviointia voi pitää luotettavana. 

 

Aikaisempien vanhustyön tutkimusten mukaan hoidon laatu on riippuvainen hoi-

tajien suorituskyvystä. Suorituskykyyn vaikutti keskeisesti omaan työhön vaikut-



 31 
 

tamisen mahdollisuus. (Pekkarinen 2008, 7–8.) Laatukäsikirjassa on henkilökun-

nan asemaan ja työhön vaikuttamismahdollisuuksiin panostettu mm. palavereiden, 

tykytoiminnan, ilmapiirikyselyiden ja kehityskeskusteluiden kautta. Aikaisempien 

tutkimusten perusteella hoidon laatua nostava tekijä on myös koulutettu henkilös-

tö. Vanhustyössä asukkaat eivät välttämättä kykene vaikuttamaan saamaansa hoi-

toon, jolloin koulutetun henkilökunnan vastuullisuus, ammattitaito ja eettisesti 

korkeatasoinen toiminta ovat välttämättömiä. (Muurinen 2003, 6–12.) Nerolan 

palvelukeskuksessa henkilöstö on koulutettua ja täydennyskoulutukseen panoste-

taan jatkuvasti. 

 

Vanhustyön laatu ja laatukäsikirjan laatiminen koettiin yhteisesti tärkeäksi asiak-

si, jonka eteen henkilöstö oli valmis tekemään työtä. Tämä osoittaa mielestäni 

henkilöstön ottavan vastuuta niin oman työnsä jatkumisesa kilpailuttamistilantees-

sa kuin oman työnsä laadusta. 

8.4 Jatkohankeideat 
 

Laatukäsikirjan laatiminen on herättänyt ajatuksia paljon myös muista mahdolli-

sista jatkohankkeista. Tämä laatukäsikirja on keskittynyt pääasiassa asioihin, jotka 

ovat jo olemassa. Seuraavassa vaiheessa on mahdollista keskittyä kehittämään 

uutta ja luomaan tarkempaa näkökulmaa palvelukeskuksen laatutyöhön. Tätä 

myös työnantajan edustaja toivoi arvioidessaan tuotosta.  

 

Päivärinnan ja Haverisen (2002,3–9) kirjoittamassa ikäihmisen hoito- ja palvelu-

suunnitelmaoppaassa korostetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa mahdollisuutena 

kehittää palvelujen kohdentamista ja asiakaslähtöisyyttä ikäihmisillä. Palveluta-

lossa on käytössä hoito- ja palvelusuunnitelma, mutta tämä osio vaatii jatkossa 

kehittämistä. Tämän hetken suunnitelma ei tarpeeksi kiinnitä huomiota asiakas-

lähtöisyyteen ja voimavarojen käyttöön. Tämä on yksi mahdollinen jatkohanke 

laatukäsikirjan työstämisen jälkeen. 

 

Myös oman toiminnan kehittämisessä riittää haasteita. Lähitulevaisuudessa aja-

tuksena on perehtyä tarkemmin Suomen Kuntaliiton ITE-menetelmään (Holma 
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2003, 31–34) ja sen käyttöönottoon. Menetelmä on tarkoitettu työyhteisön itsear-

viointiin. Itsearvioinnin lisäksi johtamisen apuvälineeksi ja mittariksi tulee kehit-

tää henkilöstötilinpäätöstä. Henkilöstötilinpäätöksen avulla voidaan seurata mm. 

henkilöstön vaihtuvuutta, koulutuspäivien lukumäärää, sairaspäivien lukumäärää, 

vakinaisen henkilöstön määrää ja ajankäytön jakautumista. Tärkeää olisi säännöl-

linen seuranta ja huomion kiinnittäminen poikkeamiin. (Aro & Sivonen 2000, 27–

28.) Kärkölän Vanhustenkotiyhdistyksessä on tehty opinnäytetyö henkilöstötilin-

päätöksestä ja sen käytöstä mutta ikävä kyllä se ei ole vielä juurtunut käytäntöön. 

 

Laatukäsikirjan laatiminen on auttanut itseäni hahmottamaan paremmin työyhtei-

sön tekemän työn ja sen laadun mutta myös puutteet. Työn tekemisen kautta on 

herännyt paljon uusia ajatuksia ja myös intoa paneutua kehittämistä vaativiin asi-

oihin. Ilokseni olen saanut asialle myönteistä suhtautumista myös henkilöstöltä, 

joka on ollut koko ajan valmis kehittämään ja kokeilemaan uusia käytäntöjä. Us-

kon, että laatutyö Nerolan palvelukeskuksessa jatkuu laatukäsikirjan valmistumi-

sen jälkeenkin. 
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1 JOHDANTO 


 


Tämä on Nerolan palvelukeskuksen laatukäsikirja. Käsikirja on laadittu yhdessä 


henkilöstön kanssa syksyn 2010 ja kevään 2011 välisenä aikana. Käsikirja on pal-


velukeskuksen laatujärjestelmän kuvaus, johon on kuvattu erilaiset toimintaohjeet 


ja – käytännöt.  


 


Laatukäsikirja koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa esitellään organi-


saatio. Toinen osio keskittyy rakennetekijöihin eli niihin tekijöihin, jotka mahdol-


listavat hoidon toteuttamisen. Kolmas osio kuvaa palvelukeskuksen prosessiteki-


jöitä eli itse toimintaan ja tekemiseen liittyviä asioita. Viimeinen osio käsittelee 


tulostekijöitä eli hyvän tuloksen ja laadun kehittämiseen liittyviä asioita.  


 


Laatukäsikirjan päivityksestä on vastuussa vastaava sairaanhoitaja. Laatukäsikir-


jaa päivitetään toimintojen muuttuessa, tarkistus tehdään kuitenkin vuosittain. 


 


 


 


2 KÄRKÖLÄN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY. 


 


Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry. on Kärkölään vuonna 1971 perustettu yhdis-


tys, joka pyrkii toiminnallaan tarjoamaan kodinomaista asumista ja parantamaan 


vanhusten hoitomahdollisuuksia. Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry. ylläpitää 


Kärkölässä Järvelän taajamassa toimivaa Nerolan palvelukeskusta. 


 


Käyntiosoite:  Kouluntie 27, 16600 Järvelä 


Puhelin (Nerola) 045 110 1003 


Puhelin (Tammikoto) 050 565 9577 


Fax  03 765 1255 


Kotisivut  www.karkolanvky.fi



http://www.karkolanvky.fi/
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2.1 Organisaatio 
 


 


 


 


 


 


 


   


  


 


 


   


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2 Yksiköt 
 


JOHTOKUNTA 


- puheenjohtaja 


- taloudenhoitaja 


- 5 jäsentä 


- yleisjohto 


- taloushallinto 


VASTAAVA 


SAIRAANHOITAJA 


- päivittäisjohto 


- henkilöstöhallinto 


NEROLA 


- 29 tehostetun 


palveluasumisen 


paikkaa 


- 10 vuokra-


asuntoa 


- vastaava sh 


- vastaavan sijai-


nen 


- 11 hoitajaa 


- 2 keittiötyönteki-


jää 


- 1 laitoshuoltaja 


- 1 kiinteistönhoi-


taja 


TAMMIKOTO 


- 10 paikkaa 


- sairaanhoita-


ja 


- 5 hoitajaa 


            NEROLAN PALVELUKESKUS 


VUOKRATALOT 


- Erkkilä 26 paikkaa 


- Nerola 10 paikkaa 


- kiinteistönhoitaja 


(yhteinen Nerolan 


kanssa) 
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Nerola 


Nerola on 29-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Kär-


kölän Järvelässä. Yksikön toiminta on alkanut vuonna 1995. Asuk-


kaat ovat pääosin paljon tukea ja turvaa tarvitsevia vanhuksia, jotka 


selviytyäkseen arjessa tarvitsevat hoitohenkilökunnan apua ympäri 


vuorokauden.  Asukkaiden fyysisen kunnon tulee olla sellainen, että 


pärjääminen yhden hengen avustamana on mahdollista. 


 


Tammikoto 


Tammikoto on Nerolan palvelukeskukseen sisältyvä 10-paikkainen 


dementiayksikkö. Yksikkö on aloittanut toimintansa vuonna 2005. 


Asukkaat ovat pääasiassa keskivaikeaa dementiaa sairastavia van-


huksia. 


 


Vuokratalot 


Kärkölän Vanhustenkotiyhdistyksellä on 10 tavallista vuokra-


asuntoa vanhuksille Nerolan palvelukeskuksen yhteydessä ja 26 


vuokra-asuntoa Erkkilän vanhustentaloilla toisella puolella kuntataa-


jamaa. Nerolan alueella palvelukeskuksen henkilökunta hoitaa myös 


vuokra-asunnoissa asuvien vanhusten tarvitsemat palvelut. Erkkilän 


alueen palveluista vastaa kunnan kotihoito. 


 


Nerolan pohjapiirustus ja valokuvia talosta sekä toiminnasta löyty-


vät liitteestä nro 1. 


2.3 Toiminta-ajatus 
 


Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa vanhuk-


sille asumis-, hoito- ja tukipalveluja, joiden avulla vanhus voi asua omassa asun-


nossaan mahdollisimman pitkään. 


 


Tavoitteena on kuntouttavalla työotteella säilyttää vanhusten toimintakyky niin 


pitkään kuin mahdollista. Työskentelytapa näkyy kaikessa päivittäisessä toimin-
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nassa. Asioita ei tehdä asukkaan puolesta vaan neuvomalla, opastamalla ja autta-


malla pyritään pitämään vanhuksen omat voimavarat käytössä. 


 


3 RAKENNETEKIJÄT 


3.1 Arvot ja toimintaperiaatteet  
 


Pääarvojamme ja toimintaperiaatteitamme ovat: 


Kodinomaisuus 


Kodinomaisuus näkyy Nerolassa viihtyisinä huoneina ja yhteisinä ti-


loina. Asukkaat voivat tuoda huoneisiin omat tavaransa. Päiväoh-


jelmassa huomioidaan heidän päivittäiset tottumuksensa esim. aa-


mu-uniset saavat nukkua pidempään ja iltauniset pääsevät ajoissa 


nukkumaan. Asukkaat voivat käyttää omia vaatteitaan ja niiden puh-


taanapito hoidetaan palvelutalossa. Myös viikoittain lämpiävä sauna 


ja takka kuuluvat kodinomaiseen asumiseen. 


 


Turvallisuus 


Turvallisuus kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Palvelukes-


kuksessa tämä on huomioitu monella eri tavalla. Kts. kohta 3.2. 


 


Yksityisyys 


Jokaisella asukkaalla on oma huone, johon asukkaalla on hallintaoi-


keus. Asukkaiden kanssa on sovittu miten ja milloin henkilökunta 


sekä vieraat voivat tulla hänen huoneeseensa. Asukkaiden henkilö-


kohtaisista asioista puhumiseen ja tietojen saamiseen on oltava lupa. 


Tätä varten joka asukkaan kanssa täytetään tietosuojakaavake. (Liite 


2) 
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Itsemääräämisoikeus 


Asukas voi hoitaa omia asioitaan ja tehdä valintoja itseään koskevis-


sa asioissa niin pitkään kuin kykenee. Hoito- ja palvelusuunnitelma 


tehdään yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa kanssa. (Liite 3) 


 


 


Arvoja ja toimintaperiaatteitamme voidaan kuvata myös seuraavasti: 


Nerolan palvelukeskus on asukkaiden koti, jossa heillä on oikeus 


omaan rauhaan ja yksityisyyteen. 


Asukkaiden eletty elämä, omat tavat ja tottumukset otetaan huo-


mioon. 


Asukkailla on oikeus saada apua ja huolenpitoa niissä asioissa, 


joissa he apua tarvitsevat. 


Asukkailla on oikeus turvallisuuden tunteeseen. 


Henkilökunnan tavoitteena on että heillä on kuulevat korvat, nä-


kevät silmät ja hellät kädet koskettaa ihmistä. 


Kaiken tekemisen perustana on toisen ihmisen kunnioittaminen.  


 


(Liite 4) 


 


3.2 Turvallisuus 


Turvallisuus on tärkeä osa palvelukeskuksen toimintaa.  Nerolan palvelukeskuk-


sen turvallisuutta pyritään kehittämään jatkuvasti ja sen avulla edistetään ikäih-


misten hyvinvointia sekä terveyttä. Turvallisella asuinympäristöllä tuetaan myös 


asukkaiden omatoimisuutta. Turvalliseen ympäristöön Nerolan palvelukeskukses-


sa kuuluvat seuraavat asiat: 


Turvallinen asuinympäristö 


Palvelutalon huoneet, yhteiset tilat ja ympäristö on suunniteltu 


ikääntyneiden asumista varten. Jokainen henkilökunnan jäsen on 


vastuussa ympäristön turvallisuudesta. Asunnot, yhteiset tilat ja kul-


kuväylät pidetään esteettöminä sekä valaistuina ja turvallisuusris-
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keistä raportoidaan asiasta vastuussa olevalle henkilölle. Läheltä pi-


ti-tilanteista pidetään kirjaa ja ne käsitellään palavereissa, jotta vas-


taavat tilanteet pystytään estämään tulevaisuudessa. (Liite 5) 


 


Fyysisen esteettömyyden lisäksi huomioidaan myös sosiaalinen es-


teettömyys eli huomioidaan että asukkaat ovat toimintakykynsä ra-


joituksista huolimatta asuinympäristönsä täysivaltaisia jäseniä, joilla 


on oikeus itsemääräämiseen, yksityisyyteen ja osallisuuteen. Nero-


lassa asukkailla on mahdollisuus mm. äänestämiseen kaikissa ylei-


sissä vaaleissa. 


 


Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti turvallisuuteen liittyvissä 


asioissa, joihin kuuluvat alkusammutus- ja ensiapuvalmiusasiat. Ko-


ko henkilöstö on käynyt alkusammutus- ja hätäensiapukoulutuksen. 


Uusille työntekijöille järjestetään alkusammutuskoulutus yhteistyös-


sä paikallisen palolaitoksen kanssa. Ensiapukoulutus järjestetään yh-


teistyössä eri oppilaitosten kanssa. 


 


Turvalliseen ympäristöön sisältyy hyvin hoidettu kiinteistö. Jäte-


huollosta, lumitöistä ja pihan hiekoituksesta palvelukeskuksella on 


sopimukset paikallisten yrittäjien kanssa (Luuri ja Lassi-


la&Tikanoja). Jätehuoltoastiat tyhjennetään sopimuksen mukaisesti 


viikoittain. Jätehuoltoon sisältyy myös kierrätys paikkakunnan mah-


dollisuuksien mukaan. Yhteyshenkilönä toimii kiinteistönhoitaja. Jä-


tehuoltosopimus ja kiinteistönhuollon toimintaohje näkyvät liitteissä 


6 ja 7.  


 


Turvapuhelimet 


Asukkailla on mahdollisuus saada turvapuhelin käyttöönsä. Hälytin-


laite on asukkaalla ja hälytys tulee ensisijaisesti hoitajalla olevaan 


matkapuhelimeen.  Varahälytyspaikkana on turvapuhelinkeskus 


Tampereella, josta otetaan yhteys palvelutaloon. Jollei asukkaan 


avun tarve selviä puhelimessa, menee hoitaja tarkistamaan tilanteen 
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asukkaan luokse. Turvapuhelimien toimintatarkastus tehdään kuu-


kausittain. (Liite 8) 


 


Palo- ja pelastussuunnitelma 


Palvelukeskukseen on laadittu palo- ja pelastussuunnitelma, jossa on 


mietitty ympäristön turvallisuutta edesauttavat tekijät. Suunnitel-


maan sisältyy kiinteistön huolto-ohjelma. Suunnitelmassa on myös 


toimintaohjeet hätätapausten varalta. Jokainen henkilökunnan jäsen 


on tutustunut suunnitelmaan. Suunnitelman päivityksestä vastaa vas-


taava hoitaja. (Liite 9) 


 


Sprinklerit ja automaattinen hälytysjärjestelmä 


Jokaiseen palveluasuntoon on asennettu automaattinen hälytysjärjes-


telmä ja sprinklerilaitteisto. Tulipalon tai jo sen uhan sattuessa häly-


tys lähtee automaattisesti henkilökunnan puhelimeen ja aluehälytys-


keskukselle. Laitteiston ylläpidosta ja kuukausittaisista toimintatar-


kastuksista vastaa kiinteistönhoitaja, joka on koulutettu tehtävään. 


Toimintatarkastuksista ja ylläpitohuolloista pidetään kirjaa. 


 


Palotarkastukset 


Palotarkastukset tehdään vuosittain yhteistyössä paikallisen palotar-


kastajan kanssa. Tarkastuksiin osallistuvat kiinteistönhoitaja ja vas-


taava hoitaja. Tarkastuksista tehdään pöytäkirja ja tarkastuksissa ha-


vaitut puutteet korjataan pikaisesti. 


 


Käyttöturvallisuus 


Palvelutalossa käytössä olevista koneista ja laitteista on saatavilla 


käyttöturvallisuusohjeet. Uudet työntekijät perehdytetään koneiden 


ja laitteiden käyttöön. Käytössä olevien siivousaineiden käyttötur-


vallisuusohjeet ovat kaikkien luettavissa. 
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Järjestyssäännöt 


Palvelukeskuksessa on kaikille yhteiset järjestyssäännöt. Säännöt 


jaetaan asukkaille muuttovaiheessa. Järjestyssääntöjen tarkoitus on 


turvata yleinen rauha ja asumisolosuhteet. (Liite 10) 


 


Lääkehoitosuunnitelma 


Lääkehoito on merkittävä osa ikäihmisten päivittäistä elämää ja sen 


oikea toteutus on tärkeä osa turvallisuutta. Lääkehoitosuunnitelma 


on työväline lääkehoidon hallinnalle ja kehittämiselle. Sen tarkoi-


tuksena on yhtenäistää palvelukeskuksen lääkehoidon toteuttamisen 


periaatteet ja selkiyttää lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vastuun-


jako. (Liite 11) 


3.3 Asumisolosuhteet 
 


Asumisolosuhteet liittyvät merkittävällä tavalla vanhusten hoidon laatuun. Nero-


lassa hyviin asumisolosuhteisiin kuuluu seuraavia asioita: 


 


Tilojen tarkoituksenmukaisuus 


Palvelukeskus on suunniteltu vanhuksia varten. Tilat ovat yhdessä 


tasossa ja sisällä on runsaasti turvallista liikkumistilaa. Asunnot, 


käytävät ja yhteiset tilat ovat esteettömiä. Tiloissa ei ole kynnyksiä, 


joka paikkaan on mahdollista päästä niin kävelytelineillä kuin pyö-


rätuoleilla. Asukkaiden kulkureiteillä on liikkumista helpottavia kai-


teita ja taukoistuimia. Tilat ovat hyvin valaistuja. 


 


Omat huoneet 


Jokaisella asukkaalla on oma huone ja siellä henkilökohtainen WC- 


sekä suihkutila. Asukkaat voivat sisustaa huoneen omilla huoneka-


luilla, mikä luo kodinomaisuutta.  
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Virikkeellinen ympäristö 


Palvelukeskusta ympäröivät omenapuut, marjapensaat sekä kukka-


penkit, jotka luovat viihtyisyyttä. Piha-alueella on puutarhakalusteita 


ja iso, muurattu grilli. Pihalla on helppo ulkoilla ja pidempi kävely-


kin on helppo järjestää, sillä aluetta ympäröivät jalkakäytävät. De-


mentiayksiköllä on oma aidattu piha-alueensa. Tämä mahdollistaa 


asukkaiden turvallisen ulkoilun. 


 


Palvelukeskuksessa on paljon yhteisiä tiloja, jotka ovat kaikkien 


käytössä. Talosta löytyy mm. oleskelunurkkauksia, jumppatila sekä 


kerhotila. Tiloissa on mm. televisioita, videot, sanomalehtiä, radio, 


kuntoiluvälineitä, piano, takka ja kangaspuut. 


 


Sijainti 


Palvelukeskus sijaitsee Kärkölässä Järvelän taajamassa. Taloon on 


helppo tulla niin omalla autolla, linja-autolla kuin junallakin. Omais-


ten on helppo tulla vierailemaan läheistensä luo, mikä lisää sosiaa-


lista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä. Keskustaan johtava kevyen 


liikenteen väylä mahdollistaa turvallisen liikkumisen myös kävellen. 


 


 


3.4 Työskentelyolosuhteet 
 


Toimiva työympäristö on perusedellytys tuottavalle työlle. Palvelukeskuksessa 


siihen sisältyy mm seuraavia asioita: 


 


Turvallisuus 


Turvallinen työskentely-ympäristö vaikuttaa olennaisesti henkilös-


tön viihtyvyyteen ja työn laatuun. Palvelukeskuksessa läheltä piti-


tilanteet kirjataan ja raportoidaan systemaattisesti, jotta vastaavat ta-


pahtumat voidaan jatkossa ennaltaehkäistä ja poistaa kokonaan.  
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Ergonomia 


Henkilöstö saa koulutusta ergonomia-asioissa. Apuna käytetään työ-


fysioterapeuttia. Asukkaiden apuvälinetarve kartoitetaan ja tarvitta-


vat apuvälineet hankitaan yhdessä apuvälinelainaamon kanssa. Pal-


velukeskukseen hankitaan mahdollisuuksien mukaan omia apuväli-


neitä. 


 


Työsuhdeasiat 


Palvelukeskuksessa noudatetaan kunnallista työ- ja virkaehtosopi-


musta (KVTES). Työsopimuksessa määritellään työsuhteen vastuut 


ja velvollisuudet. Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Palkka ja 


vuosilomat määräytyvät työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. 


 


Työaika määräytyy jaksotyön mukaisesti. Työvuorolistat tehdään 


kolmeksi viikoksi kerrallaan ja jokaisella työntekijällä on oikeus 


tehdä toivomuksia työvuoroihin ennen listan suunnittelua. Työvuo-


rojen laadinnassa pyritään huomioimaan niin toiminta kuin työsuoje-


lu. 


 


Työnantaja kustantaa työntekijöille työhön sopivan vaatetuksen. Jo-


kaisella vakituisella työntekijällä on oikeus vähintään kahteen työ-


pukuun. Työkengät ovat henkilöstön itse kustantamia. 


 


Työntekijöillä on mahdollisuus työpaikkaruokailuun työpaikalla 


korvausta vastaan. Tarjottavia ruokailumahdollisuuksia ovat aamu-


pala, lounas ja päivällinen. 


 


3.5 Henkilöstö 


Palveluiden laadun perustana ovat henkilöstön määrä, osaaminen ja työhyvinvoin-


ti. Nerolan palvelukeskuksessa näihin asioihin on kiinnitetty huomiota seuraavas-


ti: 
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Henkilöstö ja sen määrä 


Ammattitaitoinen, oman ammattitaidon kehittämisestä kiinnostunut 


ja työhönsä motivoitunut henkilöstö on vanhustyön peruskulmakivi. 


Palvelukeskuksen vakituiseksi hoitotyöntekijäksi voidaan valita so-


siaali- ja/tai terveysalan koulutuksen saanut henkilö. Keittiötyönte-


kijöiltä vaaditaan keittiöalan koulutus ja laitoshuoltajalta puh-


taanapitoalan tutkinto. Lisäksi kaikilta työntekijöiltä vaaditaan hy-


gieniapassi. Mikäli tämä uudelta työntekijältä puuttuu, kustantaa 


työnantaja sen hankinnan. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana 


on asukkaiden toimintakyky ja avuntarve, mutta minimissään henki-


löstön määrä on sosiaali- ja terveysministeriön laatiman valtakunnal-


lisen suosituksen mukainen. Pitkäaikaisesti poissaolevat työntekijät 


korvataan sijaisilla. 


 


Työterveyshuolto 


Työnantaja kustantaa työterveyshuollon tekemänsä sopimuksen pe-


rusteella. Työnantajalla on lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi so-


pimus myös sairaanhoidosta työterveyshuollon kanssa. Uusille vaki-


tuisille työntekijöille järjestetään alkutarkastus. Muuten työterveys-


tarkastuksia järjestetään kolmen vuoden välein tai tarpeen mukaan.  


Työterveyshuollon ammattitaitoa käytetään hyväksi myös muissa 


henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 


Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma näkyvät liittees-


sä 12. 


 


Tyky-toiminta 


Hyvinvoiva työntekijä on toimivan työyhteisön kantava voima. 


Työnantaja kannustaa henkilöstöään oman kuntonsa ylläpitämiseen. 


Tämä tapahtuu osallistumalla kustannuksiin, jotka syntyvät paikalli-


sen uimahallin, kuntosalin ja kuntokeskuksen käyttömaksuista. 


Työnantaja tukee henkilöstön työssä jaksamista myös järjestämällä 


yhteisiä virkistystapahtumia. (Liite 13) 
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Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen 


Henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta vuosittain. Koulutus 


koskee myös sijaisia. Koulutussuunnitelma laaditaan henkilökunnan 


toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vuosittain pyritään järjestämään yksi 


yhteinen laajempi koulutus kaikille ja sen lisäksi pienempiä koulu-


tuksia yksittäisille henkilöstön jäsenille. Tällaisiin koulutuksiin osal-


listuvat henkilöstön jäsenet tuovat saamansa opin muille henkilöstö-


palavereissa. Työnantaja tukee ja kannustaa henkilöstöä myös laa-


jempiin ammattitaitoa lisääviin pitkäaikaisiin koulutuksiin. Ensisi-


jalla on gerontologista asiantuntijuutta lisäävä koulutus. 


 


Perehdyttämissuunnitelma 


Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys vähentää aikaa, jonka 


työntekijä käyttää uuden työnsä oppimiseen. Palvelukeskuksessa on 


käytössä perehdyttämissuunnitelma ja -opas, joiden mukaan kaikki 


uudet opiskelijat, harjoittelijat ja työntekijät perehdytetään. (Liite 


14) 


 


 


4 PROSESSITEKIJÄT 


4.1 Hoitopalvelut 
 


Jokaiselle asukkaalle tehdään muuttovaiheessa hoito- ja palvelusopimus. Sopi-


muksessa määritellään asukkaan tarvitsemat palvelut yhdessä asukkaan ja hänen 


omaisensa/edunvalvojansa kanssa.  


 


Kuntouttava työote 


Hoitopalvelut perustuvat kuntouttavaan työotteeseen. Asukkaan 


puolesta ei tahdä asioita, vaan hänelle annetaan aikaa tehdä asioita 


itse niin paljon kuin mahdollista. Kuntouttavan työotteen avulla tue-
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taan asukkaan omien voimavarojen käyttöä ja korostetaan asukkaan 


omatoimisuutta. 


Kuntouttavaan työotteeseen kuuluu asukkaiden auttaminen ruokai-


lemaan yhteisiin tiloihin säännöllisesti, huonepalveluita saa vain 


esim. sairastapauksissa. Asukkaat avustetaan myös wc:hen riittävän 


usein, vaippahoito on tukena tarvittaessa. 


 


4.2 Muut palvelut 


Palvelukuvaukset 


Jotta asukkaiden saamat palvelut olisivat tasa-arvoiset ja tasalaatui-


set, on palvelutalossa laadittu keskeisimmistä palveluista kuvaukset. 


Näihin lukeutuvat pyykki-, siivous-, sauna- ja ateriapalvelut. (Liite 


15) 


 


Omahoitajajärjestelmä 


Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Pyrkimys on, että oma-


hoitaja ottaa asukkaan vastaan jo muuttovaiheessa. Omahoitaja tekee 


hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asukkaan ja tämän omaisten 


kanssa. Omahoitaja toimii linkkinä palvelukeskuksen ja omaisten 


välillä. 


 


Tiimit 


Omahoitajat on jaettu kolmeen tiimiin. Tammikodon hoitajat muo-


dostavat oman tiiminsä ja Nerolan puolella toimii kaksi tiimiä. Tii-


mit antavat tukea ja turvaa niin yksittäiselle hoitajalle kuin asukkail-


le. Hoitaja pystyy tiimin kautta paremmin vaikuttamaan omaan työ-


hönsä. Asukkaiden saamat palvelut pysyvät tasalaatuisina, sillä työs-


sä on aina joku tiimin jäsen ja tiedonkulku on sujuvampaa. Tiimit 


kokoontuvat n. 3 kk:n välein. Tiimien toiminnasta on tehty tiimiso-


pimus. (Liite 16) 
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Viriketoiminta 


Viriketoiminta on osa asukkaiden jokapäiväistä elämää. Osallistu-


minen erilaisiin ryhmiin ja toimintaan tukee toimintakyvyn säilymis-


tä ja lisää viihtyvyyttä. Palvelukeskuksessa on säännöllisesti järjes-


tettävää viriketoimintaa ja sitä täydentäviä tapahtumia. Asukkaiden 


viriketoiminnassa pidetään päiväkirjaa, jotta voimme huomioida 


kaikki tasapuolisesti. (Liite 17)  


Kesäisin viriketoiminta painottuu enemmän ulkoiluun, talvella muu-


hun toimintaan. Vuosittain huomioitavia suurempia tapahtumia ovat 


vanhusten viikko, ravintolailta, myyjäiset sekä juhlapyhät. Palvelu-


keskuksen henkilökunta huomioi myös asukkaiden merkkipäivät. 


Viriketoiminnassa on apuna ulkopuolisia toimijoita kuten kansalais-


opisto ja Kärkölän seurakunta. Palvelukeskukseen on luotu suora 


yhteys paikalliseen kirkkoon yhteistyössä seurakunnan kanssa. Ju-


malanpalvelukset ym. tapahtumat kuuluvat suorana palvelukeskuk-


sen kerhotilassa. 


 


 


 


Elämänkaari 


Asukkaan menneisyys ja taustatiedot vaikuttavat useasti nykypäi-


vään. Ymmärryksen lisäämiseksi palvelukeskuksessa on käytössä 


elämänkaarilomake, joka asukkaan ja/tai omaisen toivotaan täyttä-


vän.  


 (Liite 18) 
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4.3 Tiedonkulku 
 


Huono tiedonkulku heikentää työn laatua ja työtyytymättömyyttä sekä hidastaa 


kehitystä. Palvelukeskuksessa tiedonkulkua on pyritty parantamaan seuraavilla 


ratkaisuilla: 


Viestivihko 


Viestivihko on tarkoitettu henkilökunnan viestintään yleisissä asi-


oissa. Pitkän poissaolon jälkeen on vaikea päivittää tietojaan, ellei 


niitä ole koottu yhteen paikkaan. Viestivihkossa asiat pysyvät talles-


sa kronologisessa järjestyksessä. Viestivihko säilytetään lukitussa 


toimistossa. 


 


Viikkopalaveri 


Viikkopalavereilla on tärkeä rooli toiminnan kehittämisessä ja arvi-


oinnissa. Palaverien esityslista muodostuu sekä henkilöstön että esi-


miehen tarpeista lähtien. Palaverien puheenjohtajuus ja sihteeriys 


kiertävät. Joka palaverista tehdään muistio, joka käydään lävitse 


seuraavassa palaverissa. Muistio on myös luettavissa henkilökunnan 


taukotilassa. Vanhat muistiot arkistoidaan toimistoon. Viikkopalave-


reissa käsiteltävät asiat liittyvät niin asukkaisiin, henkilöstöön kuin 


toimintaan. 


Kirjaaminen 


Kirjaamisella tarkoitetaan potilasasiakirjoihin tehtäviä merkintöjä. 


Asiakirjoihin merkitään hoidon kannalta merkittävät asiat asiallises-


sa ja selkeässä muodossa. Merkinnät tehnyt hoitaja kuittaa merkin-


nän nimikirjaimillaan. Potilasasiakirjat säilytetään arkistointilakien 


mukaisesti. Sähköinen kirjaaminen on osa tulevaisuuden suunnitel-


mia. 


 


Raportit 


Raportit ovat henkilökunnan vuoronvaihdon yhteydessä annettuja 


suullisia tiedonantoja asukkaiden päivittäisistä tapahtumista ja voin-


nista asiakirjamerkintöjen pohjalta. Raportit ovat tärkeä osa tiedot-
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tamista mutta ne pyritään pitämään lyhyinä, jottei niihin käytetty ai-


ka ole pois muusta asukastyöstä. 


 


 


  


 


Puhelin, tietokone, sähköposti, kotisivut 


Yhteyksiä palvelukeskuksen ulkopuolelle pidetään yllä paljon puhe-


limen, tietokoneen ja sähköpostin välityksellä. Viestinnässä huomi-


oidaan vaitiolovelvollisuus- ja tietosuoja-asiat. Kotisivuille on kerät-


ty tietoa yhdistyksen ja palvelukeskuksen toiminnasta ulkopuolisia 


varten. 


 


4.4 Perehdytys 
 


Perehdyttämisen tarkoituksena on nopeuttaa uuden työntekijän työvalmiuden saa-


vuttamista ja kehittymistä uudessa tehtävässä.  Huolellinen perehdyttäminen no-


peuttaa työyhteisöön sopeutumista ja vähentää virheiden, tapaturmien ja onnetto-


muuksien vaaraa. Perehdyttäminen parantaa työn laatua, tulosta ja asiakastyyty-


väisyyttä. Palvelukeskuksessa jokaiselle opiskelijalle ja uudelle työntekijälle mää-


ritellään vastuuhenkilö. Esimies vastaa perehdytystoiminnan kokonaisuudesta. 


 


Perehdytyskansio 


Perehdytyskansioon on kerätty keskeisimmät asiat, joihin sekä pe-


rehdyttäjän että perehdytettävän tulee kiinnittää huomiota. Kansio 


sisältää mm. perehdytyssuunnitelman, Nerolan tavoitteet, työvuoro-


kuvaukset, järjestyssäännöt, asiakasmaksut, hoito- ja palvelusuunni-


telmapohjan, elämänkaarilomakkeen ja ruokailuajat. Kansiossa on 


myös erilaisia ohjeita mm. vaitiolovelvollisuudesta, paloilmoittimes-


ta, palveluiden toteuttamisesta, asukkaan muuttovaiheesta ja jatko-


hoitoon lähettämisestä. Perehdytyskansion päivitykselle on oma vas-


tuuhenkilö.  
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Muut ohjeistukset 


Perehdytyksen avuksi on laadittu kirjallisesti myös keittiöön oma 


perehdytyskansio ja työvuorokuvaukset, sairauslomakäytännöt, pa-


loturvallisuuskansio, palveluiden kuvaukset ja siivousohjeistukset. 


Henkilökunnalla on oma sopimuskansionsa, johon on luotu yhteisiä 


pelisääntöjä tauoista, työvaatetuksesta, tupakoinnista, puhelimen ja 


tietokoneen käytöstä. 


 


 


4.5 Johtaminen 
 


Ammattitaitoinen johto kuuluu toimivaan palvelukeskukseen Nero-


lan palvelukeskuksen yleis- ja talousjohdosta vastaa johtokunta, jo-


hon kuuluu kiinteistönhoidon-, kunnalliselämän- ja taloushallinnon 


ammattilaisia. Päivittäisestä johtamisesta vastaa vastaava sairaanhoi-


taja, jolla on sairaanhoitajan koulutuksen lisäksi myös johtamisen 


erikoisammattitutkinto. Johtamisen tavoitteena on työn tarkoituk-


senmukainen organisointi, työyhteisön ja henkilöstön hyvinvoinnin 


ja työturvallisuuden lisääminen sekä työkäytäntöjen ja henkilöstön 


osaamisen vahvistaminen. Näillä kaikilla toimilla on yhteys palvelu-


jen laatuun. 
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5 TULOSTEKIJÄT 


5.1 Tuloksen mittaamiseen liittyvät työkalut 


 


 


Opiskelijapalaute 


Opiskelijat nähdään työyhteisössä työn ja toiminnan kehittämisen 


yhteistyökumppaneina. Opiskelijan mielipiteet ovat keskeinen asia 


perehdytyksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä kehittämisessä. 


Kerätty palaute ja sen hyödyntäminen toiminnassa on yksi osa pal-


velukeskuksen laadunvarmistustyötä. Opiskelijapalautteet käsitel-


lään henkilöstöpalavereissa. (Liite 19) 


 


Työilmapiirikysely 


Työilmapiirikysely on väline, jossa vastaajat arvioivat työyhteisön 


toimivuutta ja jolla saadaan tietoa työyhteisön tilasta. Kyselyn tulok-


set voidaan hyödyntää työyhteisön kehittämisessä. Sama kysely tois-


tetaan joka toinen vuosi, jotta tulokset ovat verrattavissa keskenään. 


Kyselyn teosta ja yhteenvedosta vastaavat luottamusmies ja työsuo-


jeluvaltuutettu. Vastaukset käydään lävitse henkilöstöpalaverissa ja 


yhteistyöryhmässä. (Liite 20) 


 


Esimiesalaiskeskustelut 


Esimiesalaiskeskusteluilla pyritään työyhteisön kehittämiseen henki-


löstön yksilöllisen kehittymisen kautta. Työilmapiirikyselyjen ja 


esimiesalaiskeskustelujen yhteisenä tavoitteena on työyhteisön il-


mapiirin kehittyminen. Palvelutalossa työilmapiirikysely ja esi-


miesalaiskeskustelu on sovittu pidettävän vuorovuosina.  
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5.2 Palaute 
 


Palvelukeskus kehittää toimintaansa saamansa asiakaspalautteen perusteella. 


Kaikki saatu palaute kirjataan ylös ja viestitetään eteenpäin koko henkilöstölle. 


Palautteen saamisessa on seuraavia kanavia: 


  


Asukastyytyväisyyslomake 


Yhtenäinen asukastyytyväisyyslomake postitetaan joka toinen vuosi 


asukkaiden omaisille palautuskirjekuoressa. Palautteet kertovat toi-


minnan onnistumisesta ja kehittymistarpeista. Niitä käsitellään niin 


henkilöstöpalaverissa kuin johtokunnan kokouksessa. 


 (Liite 21) 


 


Suullinen palaute 


Asiakkaan, omaisen tai yhteistyökumppaneiden antama suullinen 


palaute kirjataan ylös erilliseen palautevihkoon ja/tai viestivihkoon. 


Vihkoihin kirjattu palaute käsitellään henkilöstöpalavereissa. 


 


Laatupeli 


Palvelutalossa on käytössä laatupeli. Laatupeli on alun perin Hol-


lannissa kehitetty peli, jonka tarkoituksena on kerätä asiakkailta pa-


lautetta hoitoyhteisön toiminnan laadusta. Peli on lautapeli, jossa on 


kysymyskortteja. Kysymykset käsittelevät yksinkertaisessa muodos-


sa 


eri toimintoja esim. henkilökuntaa, siivousta, hoitoa, pyykkihuoltoa 


jne. Pelaajat vastaavat kysymyksiin ja vastaukset toimivat palauttee-


na, jonka pelin vetäjä voi kirjata ylös. 


http://info.stakes.fi/thlaatu/FI/Asiakaspalaute/laatupeli.htm 
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LIITTEET  


Liite 1  Pohjapiirustus ja valokuvat 


Liite 2  Tietosuojakaavake 


Liite 3  Hoito- ja palvelusuunnitelma 


Liite 4  Huoneen taulu 


Liite 5  Läheltä piti-kaavake 


Liite 6  Jätehuoltosopimus 


Liite 7  Kiinteistöpäivystyksen toimintaohje 


Liite 8  Turvapuhelinkaavake 


Liite 9  Palo- ja pelastussuunnitelma 


Liite 10  Järjestyssäännöt 


Liite 11  Lääkehuoltosuunnitelma 


Liite 12  Työterveyshuollon sopimuspaperi 


Liite 13  Tykytoiminnan ohjeistukset 


Liite 14  Perehdyttämissuunnitelma ja -opas 


Liite 15  Palvelukuvaukset 


Liite 16  Tiimisopimus 


Liite 17  Viriketoiminnan päiväkirjapohja 


Liite 18  Elämänkaarilomake 


Liite 19  Opiskelijapalautekaavake  


Liite 20  Ilmapiirikysely 


Liite 21  Asukastyytyväisyyskysely 


 
















Kuvia Nerolasta ja Tammikodosta


Piha-alueet


Nerolan piha-alue







Tammikodon piha-alue







Yhteisiä tiloja







Asukashuoneita







Henkilökuntaa







Tapahtumia


Kärkölän pelimannit viihdyttämässä vanhuksia


Ravintolailta vanhuksille







Uimassa asukkaiden kanssa


Leipomishetki







SUOSTUMUS POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMISEEN/TILAUKSEEN


Asiakkaan nimi ja henkilötunnus Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (785192) 13 §:n mukaan potilastietojen
luovuttamiseen tarvitaan potilaan 
suostumus.
Potilas voi koska tahansa peruuttaa
suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.


Annan suostumukseni tietojeni luovuttamiseen terveydentilastani siltä osin, joka
vaikuttaa hoitooni, hoitooni osallistuville.


1) Päijät‐Hämeen keskussairaalassa


2) Peruspalvelukeskus Oiva‐liikelaitoksen terveyskeskuksessa


3) Peruspalvelukeskus Oiva‐liikelaitoksen kotihoidossa


4) Sairaankuljetuksessa


5) Nerolan palvelukeskuksessa


6) Tammikodon dementiayksikössä


Päivämäärä:


Suostumuksen vastaanottanut yksikkö ja henkilö:


Asiakkaan tai hänen edustajansa allekirjoitus:







HOLLOLAN KUNTA Hoito- ja palvelusuunnitelma
Peruspalvelukeskus Oiva Nerolan palvelutalo


Tammikodon dementiayksikkö


Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Asikkala, Padasjoki, Hoito- ja palvelusuunnitelma


1. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (entinen sukunimi) Henkilötunnus


Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka


Puhelin Matkapuhelin Turvapuhelin


Arvo tai ammatti (entinen ja eläkkeellä)


Sotaveteraani Sotainvalidi Sotainvalidi prosentti Yhdistys


  %
2. Siviilisääty
3. Omaisen
henkilötiedot


Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka


Puhelin työ Puhelin koti Sähköposti


4. Muu Sukunimi ja etunimet Sukulaisuussuhde
yhteyshenkilö


Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka


Puhelin työ Puhelin koti Sähköposti


5. Asuminen Asuu


Turvallisuustekijät esim. palovaroitin


Avain kenellä?
Asumista haittaavat tekijät?


Hoitotuki Omaishoidontuki


Mitä?
7. Hakemukset
8. Lääkäri


9. Palvelutalo Palvelutalon yhteystiedot:


Palvelutalon omahoitaja:
Palvelutalon sairaanhoitaja:
Palvelutalon vastaava hoitaja:


6. Etuudet Kuljetustuki Asumistuki


Omalääkärin nimi ja solun puhelinnumero
   


Sukunimi ja etunimet Sukulaisuussuhde


kylläkyllä eiei


avioliitossa avoliitossa naimaton leski eronnut


1 2 3 kyllä ei kyllä eikyllä ei


palveluasuminen vanhainkoti muu


vireillä hakemukset toimitettu ei haeta


oma siirto


vireillä haetaan vireillä vireillä


kerrostalo


rivitalo


omakotitalo


palvelutalo


muu, mikä? yksin toisen kanssa, kenen?


itse tarkistanut omainen tarkistanut tarkistettu käynnillä







10. Perus-
sairaudet


11. Lääkitys
säilytys


sv-numero
Kuka jakaa? Maksaja


Lääkkeen otto


 
Muuta huomioitavaa 


12. Yliherk-
kyydet ja
allergiat
13. Ravitsemus Ruuan valmistus Ruokavalio Ruokahalu Syöminen


kertaa vk mikä:
Muuta huomioitavaa:


14.Henkilö Peseytyminen
kohtainen pesupäivä
hygienia Ihon kunto Hiukset


Jalkojen hoito Kynsien hoito


Muuta huomioitavaa:


Suun kunto


Suun hoito
Milloin?


Muuta huomioitavaa:


Hoidon / avuntarpeen määritys


 dosetti


 lääkekortti       


itse


suoraveloitus


omainen


edunvalvoja


muu


itse


seurataan/valvotaan


annetaan


lääkeaine


ruoka


muu


itse


muu


palvelutalo


ateriapalvelu    


normaali


pehmeä


sosemainen


dieetti


hyvä


huono


kela-kortti   


autetaan


syötetään


muu


itsenäisesti avustetaan


normaali ongelmia,


itse itseautetaan autetaan


muu muu


suu terve


suussa hoidettavaa


itse


autetaan


omat hampaat


proteesi


suun kuivumista


avustetaan itse


tilataan parturi/kampaaja


hammaslääkäri 







Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus


WC:ssä käynti Virtsaaminen


Vatsantoiminta x kk
Pituus cm
Paino kg


Muuta huomioitavaa:


Pukeminen
miten?


15. Asiointi


16. Raha-asiat


17. Vaatehuolto


18. Asunnon
puhtaanapito
19. Lepo Nukkuminen


20. Aistit Näkö Kuulo Tasapaino Puhe


Muuta huomioitavaa:


21. Liikkuminen Liikkuminen


Ongelmia:


Ulkoilu


21. Apuvälineet Omat Lainassa mistä?


23. Muut koti-
ja omaishoidet-
tavan hoitoa


tukevat kotihoi-
topalvelut (liite)


22. Rava Rava-indeksi


Painon seuranta


apuvälineen kanssaitsenäisesti talutettava


autetaanitsenäisesti


itsenäisesti avustetaan


ei ongelmia


pidätyskyky alentunut


ummetus


muu


itse


autetaan


alapesu


ei ongelmia


pidätyskyky alentunut


muu


vaipat


normaali


huono


sokea


silmälasit


normaali


kuulolaite


kuuro


huono


normaali normaali


huimaa


kaatuilee


epäselvä


ymmärtää puhetta


ei ymmärrä puhetta


hyvin huonosti lääkkeillä


pyörätuoli vuodepotilas


itse palvelutalo omainen


itse palvelutalo omainen muu


itse palvelutalo muu


muu


muuta huomioitavaa


kaatuileva


itse edunvalvoj omainen muu


muuta


itsenäisesti avustetaan







25. Harrastukset/ Harrastukset
Elämäntavat


Elämäntavat
Tupakointi
Alkoholi
Muuta huomioitavaa


26. Mieliala Asiakkaan oma kokeminen:


27. Asiakkaan 
omat toiveet/
tarpeet
28. Hoidon 
tavoite


29. Omainen/ Omaisen/omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö:
omaishoitaja


Omaishoitajan äkillisen sairastumisen johdosta; hoidettavan hoito järjestetään:


Omaishoitajan terveydenhuoltoon liittyvien käyntien aikana tapahtuva hoito
järjestetään:


Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut:


Olen saanut tiedon ja hyväksyn hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön.


omaisen allekirjoitus
30. Asiakkaan Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys
allekirjoitus


31. Palvelutalon Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys
allekirjoitus


32. Tarkastus/
arviointi


Omaishoitajan lakisääteisen 3 vrk/kk vapaan toteuttaminen


kuuntelee radiota katselee televisiota


käsityölukee lehtiä/kirjoja


käy kodin ulkopuolella toiminnoissa


kyllä ei määrä


kyllä ei määrä


muu, mikä?


hengelliset toiminnot


jaksohoito palveluseteli muu


Data:Sosiaali/Palvelutoiminta/Lomakkeet\Kotihoito- ja palvelusuunnitelma







 


NEROLAN PALVELUKESKUS ON ASUKKAIDEMME 
KOTI, JOSSA HEILLÄ ON OIKEUS OMAAN RAUHAAN JA 
YKSILLÖLLISYYTEEN. 


 


OTTAEN HUOMIOON HEIDÄN JO ELETTY ELÄMÄNSÄ, 
TAPOINEEN JA TOTTUMUKSINEEN. 


 


HEILLÄ ON OIKEUS SAADA APUA JA HUOLENPITOA 
NIISSÄ ASIOISSA, MISSÄ HE APUA TARVITSEVAT. 


 


HEILLÄ ON OIKEUS TURVALLISUUDEN TUNTEESEEN. 


 


TYÖNTEKIJÖINÄ TOIVOISIMME, ETTÄ MEILLÄ OLISI 
KUULEVAT KORVAT, NÄKEVÄT SILMÄT JA KILTIT 
KÄDET KOSKETTAA TOISTA IHMISTÄ. 


 


JA ETTÄ KAIKEN TEKEMISEMME PERUSTANA 
OLKOON TOISEN IHMISEN KUNNIOITTAMINEN. 







SELVITYS VAARA‐ TAI UHKATILANTEESTA


Täytä ja toimita työsuojeluvaltuutetulle.


Työpaikka Puhelin


Osoite


Tapahtumapaikka Tapahtuma‐aika
pvm klo


Vahingoittunut/uhattu


Silminnäkijät


SELOSTUS TAPAHTUNEESTA


Mitä, missä, miten? Kerro omin sanoin tapahtuman kulku.


Uhkakäyttäytymisen muoto


Oliko tapahtumahetkellä muita


Minkälaista apua kutsuttiin


Aiheutuiko tapahtumasta ruumiillisia vammoja
ei kyllä, millaisia


Aiheutuiko tapahtumasta henkisiä vammoja
ei kyllä, millaisia


Tapahtumasta on otettu yhteys


poliisi työsuojeluvaltuutettu muualle, mihin


työterveyshuolto esimies







TURVAPUHELINTEN TESTAUS


Nimi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu







PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA 
Nerolan palvelukeskus 
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1 YLEISTIEDOT 


1.1 Nerola 
 


Nerolan palvelukeskus on 29-paikkainen asumisyksikkö lähinnä vanhuksille. Ra-


kennus on yksikerroksinen ja joka huoneistoon on pääsy sisäkautta. Rakennukses-


sa toimii myös keittiö. Nerolan yhteydessä on myös 10-paikkainen vanhusten rivi-


talo. Asuntoihin on käynti pihalta. 


1.2 Tammikoto 
 


Palvelukeskuksen toisessa päässä toimii dementiayksikkö, jossa on 10 paikkaa. 


Yksikkö on suljettu. 


1.3 Henkilöstö, asukkaat, potilaat ja vierailijat 
 


Henkilökunta päivisin 


 Nerolassa aamuvuorossa arkisin 5-8 hoitajaa, viikonloppuisin 3 


 Iltavuorossa 2 hoitajaa ja öisin 1 hoitaja 


 Keittiöllä arkisin 1 henkilö aamuin, illoin 


Kiinteistönhoitaja on paikalla arkipäivisin, muulloin päivystysluon-


toisesti. 


 


Tammikodossa on aamuvuorossa 2, iltavuorossa 2 ja yövuorossa 1 


hoitaja. 


 


Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi liikuntarajoitteisia joka yksikössä. Hätätilan-


teessa myöskään normaaslisti muuten liikkuvat eivät pysty hätääntymisen vuoksi 


toimimaan johdonmukaisesti. 
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Virallisisa vierailuaikoja ei ole. Nerolan ovet lukkiutuvat sähköisesti klo 19. 


Tammikoto on jatkuvasti lukittuna, ovessa on koodilukko. 


1.4 Yhteydet kunnalliseen pelastustoimeen 
 


Kärkölän kunta on tehnyt sopimuksia Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja Järvelän 


VPK:n kanssa. Hätätilanteessa apu tulee niiden sopimuksen puitteissa. Toiminta-


valmiusaika on n. 6 minuuttia. 


1.5 Suunnitelman jakelu ja ylläpito 
 


Tähän suunnitelmaan liittyvien ohjeiden tulee olla jatkuvasti koko henkilöstön 


tiedossa ja käytettävissä. 


 


Suunnitelma on tarkistettava ja päivitettävä aina kun siihen on perusteltua syytä, 


kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 


 


Suunnitelma toimitetaan kunnan pelastusviranomaisille ja lääninhallitukselle näi-


den antamien ohjeiden mukaisesti. 


 


2 TURVALLISUUSTOIMINNAN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 
 


2.1 Turvallisuushenkilöstö 
 


Suojelujohtajana toimii vastaava sairaanhoitaja Eija Kyllönen 


Turvallisuusohjeista ja niiden päivityksestä vastaa vastaava hoitaja Eija Kyllönen 


Suojeluhenkilönä toimii Sinikka Ikävalko 


Turvallisuusjärjestelmistä vastaa kiinteistönhoitaja Ari Kantola 
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2.2 Henkilöstön koulutus 
 


Tärkeintä on henkilöstön perehdyttäminen turvallisuuden perusasioihin. Perus-


koulutusta järjestetään pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä säännöllisesti. Kaik-


kien velvollisuus on osallistua turvallisuuskoulutukseen. Turvallisuskoulutus pyri-


tään ulottamaan myös lyhytaikaisiin sijaisiin.  


 


Riittävä tuntemus turvallisuusohjeista taataan huolellisella perehdyttämisellä. Jo-


kaisen uuden työntekijän kanssa käydään turvallisuusohjeet lävitse. Ohjeita kerra-


taan myös henkilöstöpalavereissa. 


 


3 RISKIEN KARTOITUS JA VAARATILANTEIDEN VAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI 


 


3.1 Valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset häiriötilanteet 
 


Näistä häiriöistä vastaavat paikalliset pelastusviranomaiset palvelutasomääräysten 


mukaisesti.  


3.2 Sisäiset häiriötilanteet 
 


Sisäisten kriisien arvioinnissa hyödynnetään oman henkilöstön osaamista sekä 


yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 


 


Uhkatekijöitä ovat mm. 


• tapaturmat 


• muistamattomat ja karkailevat vanhukset 


• tulipalot 


• sähkökatkot ja muut tekniset viat 


• aggressiivisesti ja väkivaltaisesti käyttäytyvät ihmiset 
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• rikollisuusuhka 


• tuhotyöt ja ilkivalta 


3.3 Poikkeusolot 
 


Poikkeusoloissa toimitaan kunnan yleisen poikkeusolojen varalta tehtyjen suunni-


telmien mukaan. 


 


4 VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMINEN 
 


4.1 Tapaturmien ehkäiseminen ja ensiapu 
 


Tapaturmien ehkäisemiseksi koko henkilöstön on huolehdittava mm. seuraavista 


asioista: 


• työpaikat pidetään hyvässä järjestyksessä, työvälineille ja ta-


varoille on säilytyspaikat 


• laitteet ja työvälineet pidetään hyvässä kunnossa 


• valaistus pidetään riittävänä 


• kerrotaan vaaratilanteista ja tehdään parannusehdotuksia 


• työntekijät perehdytetään tehtäviinsä 


Työpaikalla tulee olla ensiapuvälineet, joiden laatu tulee tarkistaa määräajoin. 


Henkilökunnan ensiaputaitoja pidetään yllä ja asia otetaan huomioon koulutus-


suunnittelussa. 


4.2 Henkilöstö- ja asukasturvallisuus 
 


Henkilöstöturvasuunnittelulla pyritään ehkäisemään välillisesti tai välittömästi 


väkivaltaa. Väkivallalla tarkoitetaan tapaturmia, joissa henkilöitä loukataa sanalli-
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sesti, uhataa tai pahoinpidellään heidän työhönsä liittyvissä oloissa ja jotka suo-


raan tai epäsuorasti vaarantavat heidän turvallisuutensa, hyvinvointinsa tai tervey-


tensä. Aktiivinen ja avoin tiedottaminen sekä näkyvä valvonta ovat varteenotetta-


via keinoja ennaltaehkäisyssä. 


 


Asukasturvallisuudessa pyritään ehkäisemään tilanteita, joissa vanhus joutuu fyy-


sisen tai psyykkisen väkivallan kohteeksi jonkun ulkopuolisen (joskus jopa toisen 


asukkaan) tahon kautta. Asukasturvallisuuteen kuuluu myös asukkaan suojelemi-


nen niissä tilanteissa, kun hänen oma harkintakykynsä pettää. Tällaisia tilanteita 


ovat mm. dementoituneen vanhuksen karkaaminen ja taloudellisen hyväksikäytön 


vaara jonkin ulkopuolisen tahon kautta. 


4.3 Rikosturvallisuus 
 


Rikoksi ehkäistään ennen kaikkea suojautumalla. Keskeisiä periaatteita ovat: 


• rikosten vaikeuttaminen ja kiinnijäämisriskin lisääminen 


• kohteen houkuttelevuuden vähentäminen 


• hyödyn vähentäminen 


• tavanomaisen valvonnan hyväksikäyttö 


• työntekijöiden valvontapotentiaalin hyväksikäyttö 


• toimintaympäristön ennalta suunnittelu 


Avainturvallisuus on osa turvallisuutta. Luovutetuista avaimista otetaan aina kuit-


taus, jotta tiedetään kenellä avaimia on. Hävinneet avaimet aiheuttavat lukkojen 


uudelleen sarjoituksen. 


4.4 Paloturvallisuus 
 


Tulipaloja ehkäistään jo rakennusvaiheessa. Talot on rakennettu turvallisuusohjeet 


huomioiden. Vuosittain tehdään lain mukaiset pelotarkastukset. 


 


Ennaltaehkäisyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 


• tulipalosta hälyttäminen ja pelastaminen taphtuu nopeasti 
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• paloturvallisuussuunnitelmat 


• riittävä määrä alkusammutuskalustoa ja esteetön pääsy niille 


• selkeät ohjeet ja koulutus henkilöstölle 


• pelastusviranomaisten tarkastukset ja sisäiset tarkastukset 


tehdään säännöllisesti 


• palavat nesteet ja kaasupullot säilytetään asianmukaisesti 


• kalusteiden ja sisustuksen paloturvallisuuteen kiinnitetään 


huomiota 


• huolehditaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä sekä toi-


mivasta jätehuollosta 


4.4.1 Uloskäytävät ja pelastustiet 
 


Uloskäytävällä tarkoitetaan poistumisalueelta suoraan ulos johtavaa ovea taikka 


rakennuksessa tai ulkopuolella olevaa tilaa, jonka kautta turvallinen poistuminen 


on palon sattuessa mahdollista. 


 


Uloskäytävät tulee olla selkeästi merkityt. 


Uloskäytävillä ja niiden kulku-urilla ei saa säilyttää mitään tavaraa. 


 


Pelastusteillä tarkoitetaan hälytysajoneuvoille varattua ajotietä tai -yhteyttä lähelle 


rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Pelastustiet on pidettävä aina esteet-


töminä. Pelastustiet on merkittävä. 


4.4.2 Tulityöt 
 


Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä, tai joissa käytetään liekkiä tai muuta 


lämpöä, ja jotka aiheuttavat palovaaran. Tulitöitä saa tehdä vain tulityön saanut 


henkilö, jolla tulee olla tulityökortti. Tulitöistä vastaa Lauri Aaltonen. 


4.4.3 Tuhopolttojen torjunta 
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Tuhopolttoja ehkäistään rakenteellisilla suojauksilla, toimivalla jätehuollolla 


ja työkoneiden ynnä materiaalien asianmukaisella varastoinnilla. 


4.4.4 Tupakointi ja avotulen teko 
 


Tupakointi on sallittu vain ulkona, jossa tulee olla asianmukainen jäteastia. Avo-


tulen teko on kielletty. Eläviä kynttilöitä saa polttaa vain yleisissä tiloissa jatku-


van valvonnan alaisena. Asukashuoneissa ja muissa tiloissa alävien kynttilöiden 


poltto on kielletty, poikkeuksena erityistilanteet (esim. ehtoollinen). 


4.4.5 Jälkivahinkojen torjunta 
 


Jälkivahinkoja ovat mm. vesi-, savu- ja nokivahingot. Jälkivahinkojen torjuntaan 


pyritään varautumaan ennalta. 


4.4.6 Nuohous 
 


Nuohoukset suoritetaan lain ja asetusten mukaisesti. 


4.5 Kiinteistöturvallisuus 
 


Kiinteistöturvallisuus on laitoksen kiinteistön toimintojen ja energiahuollon tur-


vaamista ja varmentamista. 


 


4.5.1 Sähköturvallisuus 
 


Sähköturvallisuudesta vastaa kiinteistönhoitaja Ari Kantola. 


Sähkön pääsulku sijaitsee sähkökeskuksessa C-talon varastossa. 
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4.5.2 LVI-järjestelmät 
 


Lämpö-, vesi- tai ilmastointihäiriön sattuessa ensisijaine vastuu on kiinteistönhoi-


tajalla. 


4.5.3 Vesivuotovahingot 
 


Koko henkilöstö tarkkailee mahdollisia vesivuotoja. 


Vesisuodoista ilmoitetaan kiinteistönhoitajalle. 


Veden pääsulku on ulkona lähellä sprinklerikeskuksen ovea. 


4.5.4 Jätehuolto 
• henkilökunta lajittelee kaatopaikka-, energia-, pahvi-, lasi-, 


komposti- ja ongelmajätteet sovittuihin ja asianmukaisiin 


paikkoihin 


• kaatopaikka-, energia- ja pahvijätteiden osalta kiinteistöllä 


on sopimukset jäteastioiden tyhjennyksen ja kuljetuksen 


osalta viikoittain 


• muiden jätteiden osalta henkilökunta lajittelee jätteet sovit-


tuihin paikkoihin ja kiinteistönhoitaja huolehtii ne eteenpäin 


asianmukaisella tavalla 


• neulat ja ruiskut laitetaan niille tarkoitettuun astiaan, joka 


toimitetaan apteekkiin, joka puolestaan huolehtii ne eteen-


päin asianmukaisella tavalla 


• keräysastioiden sijoituksessa on huomioitu paloturvallisuus 


4.6 Lääkehuollon turvallisuus 
 


Lääkehuollon turvallisuus taataan noudattamalla siitä yleisesti annettuja ohjeita ja 


määräyksiä. Lääkkeet säilytetään lukitussa huoneessa. 
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4.7 Tietoturva 
 


Kaikilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Sen rikkominen on kriminalitoi-


tu teko, josta vastaa aina henkilökohtaisesti. 


Sosiaaliturvatunnuksen loppuosaa ei käytetä, ellei se ole välttämätöntä. 


Asiakastietoja sisältävä tietokone on yksin vastaavan hoitajan käytössä ja tämän 


poissa ollessa häne sijaisensa käytössä. 


Töistä otetaan varmuuskopioita aika ajoin. 


Ohjelmistojen toimittajat vastaavat ohjelmien toiminnasta ja käyttäjien koulutuk-


sesta. 


4.8 Arkistointi ja asiakirjat 
 


Arkistoinnissa noudatetaan arkistoinnista annettuja ohjeita ja määräyksiä. 


Keskusarkisto sijaitsee lukitun toimiston takahuoneessa Nerolan puolella. 


Pitkäaikaisesti säilytettävät asiakirjat siirretään keskusarkistoon. 


Lyhytaikaisesti käytössä olevat asiakirjat säilytetään avohyllykössä Tammikodon 


ja Nerolan toimistoissa. 


Asiakirjat on sijoitettuna asianmukaisiin kansioihin asia- ja aikajärjestyksessä. 


Kansioissa on sisällön ilmoittava selkälippu. 


Päävastuu arkistoinnista on vastaavalla hoitajalla. 


 


5 TARVITTAVA TURVALLISUUSTEKNIIKKA JA 
SUOJELUMATERIAALI 


 


5.1 Hälytys- ja ilmoitinjärjestelmät 
 


5.1.1 Automaattinen paloilmoitin 
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Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ilmaisee ja paikallistaa jo alkavan palon, 


antaa kohteessa hälytyksen ja ilmoituksen hätäkeskukseen. Järjestelmä antaa il-


moituksen myös sen toimintavarmuutta vaarantavista vioista. Nerolassa ja Tam-


mikodossa kaikki tilat on varustettu automaattisella paloilmoitinjörjestelmällä. 


 


Järjestelmää hoitaa kiinteinhoitaja Ari Kantola. Hän tekee kunnossapito-ohjelman 


mukaiset huollot, tarkistukset ja koesoitot kerran kuukaudessa. Varahenkilönä 


toimii vastaava hoitaja Eija Kyllönen. 


5.1.2 Puhelin 
 


Tavallinen lankapuhelin on hyvin haavoittuva hälytysväline hätätilanteessa. Esim. 


usein sähkökatkon aikana lankapuhelin ei toimi ollenkaan. Hätätilanteita varten 


kiinteistössä on useita GSM-puhelimia, joilla voidaan taata yhteys ulospäin. 


5.2 Kalusto ja materiaali 


5.2.1 Ensiapumateriaali 
 


Yksiköissä on tarvittava määrä ensiapumateriaalia aina saatavilla. Saatavuudesta 


vastaa vastaava hoitaja. 


5.2.2 Alkusammutuskalusto 
Alkusammutusvälineillä terkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia sammu-


tusvälineitä, jotka soveltuvat erityisesti syttyvien ja pienehköjen palojen sammut-


tamiseen. Alkusammutuskalustoa ovat: 


• pikaposti ja sisäpaloposti 


• sankoruisku 


• sammutuspeite 
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• käsisammuttimet 


Kaikkien näiden alkusammuttimien käyttövalmius tulee tarkistaa vähintään vuo-


den välein ja huolto tehdä vuoden välein kiinteistönhoitajan toimesta. 


5.2.3 Automaattinen sammutusjärjestelmä 
 


Automaattisen sammutuslaitteiston, jossa sammuttimena on vesi, jauhe, vaahto tai 


kaasu, tarkoituksena on automaattisesti sammuttaa tau rajoittaa suojatussa tilassa 


alkanut palo, sekä antaa kohteessa hälytyksen ja ilmoituksen hätäkeskukseen. Jär-


jestelmän vastuuhenkilönä toimii kiinteistönhoitaja Ari Kantola, joka tekee kun-


nossapito-ohjelman mukaiset testaukset. Varahenkilönä toimii Eija Kyllönen. 


Sprinklerkeskuksen ulkoseinässä on 3 tuuman syöttöliitin palokuntaa varten. 


5.3 Turva- ja merkkivalaistus 
 


Merkkivalaistus on valaistus, joka osoittaa uloskäytävät. Mrkkivalaistuksen tulee 


olla jatkuvasti toiminnassa muun valaistuksen kanssa yhtä aikaa ja siitä riippumat-


ta ja vielä vähintään puoli tuntia tavallisen valaistuksen sammumisen jälkeen.  


 


Turvavalaistus on valaistus, joka tavallisen valaistuksen häiriötilanteessa valaisee 


huoneistoa tai sen osaa ja uloskäytävää henkilöturvallisuuden saavuttamiseksi. 


Varavoiman puuttuessa kiinteistön turvavalistuksena toimivat käsivalaisimet, joita 


on kaikissa toimistoissa. 


 


6 SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, 
UHKA-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA 


6.1 Toimintaohjeet 
 


Liitteenä toimintaohjeet: 
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1 Toimintaohje: Hätäilmoitus 


2 Toimintaohje: Tulipalon sattuessa 


3 Toimintaohje: Yleinen hätämerkki 


4 Toimintaohje: Toiminta kaasuonnettomuudessa 


5 Toimintaohje: Toiminta säteilyvaarassa 


6 Toimintaohje: Toiminta pommiuhkatilanteessa 


7 Toimintaohje: Väkivaltaisen ihmisen kohtaaminen 


8 Toimintaohje: Varkaus tai ryöstö 


9 Toimintaohje: Asukkaan katoaminen 


6.2 Tiedottaminen 
 


Suuremmissa onnettomuuksissa kutsutaan henkilökuntaa lisää vapaapäiviltä. Hä-


lyttäminen tapahtuu vanhainkodin kautta, jossa ovat henkilökunnan yhteystiedot. 


6.3 Jälkihoito 
 


Pyydetään tarvittaessa apua terveyskeskuksen psykologilta ja seurakunnalta jälki-


puintia varten. 


6.4 Arviointi 
 


Toimintayksikön turvallisuustason ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii toiminnan 


systemaattista arviointia. Arviointia suoritetaan vuosittain arvioimalla käytännön 


tilanteita. Arviointia tehdään myös harjoituksista. Uusia uhkakuvia otetaan huo-


mioon ja niiden merkitystä arvioidaan. Läheltäpiti tilanteet kirjataan kansioon ja 


ne nostetaan esille uuden suunnittelun pohjaksi. 
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PALO‐JA PELASTUS YLEISTÄ:(Nerola, Tammikoto, ulkotalo) 
 Automaattinen palohälytys palvelukeskuksessa. Hälytys myös 
automaattisesti kiinteistönhoitajan kännykkään. 


 Tarkista kohde palotaulusta (pääoven tuulikaapissa) ja 
varmista onko ennakkovaroitus vai tulipalo? 


 Yhdellä henkilökunnasta talon kännykkä, osa henkilökunnasta 
kohteeseen jauhesammuttimen kanssa 


 Soita 112 ja kerro kummasta on kysymys 


 Tee lisähälytys, jos tarpeen, seinässä olevista 
hälytyspaloilmoittimista (riko lasi ja paina nappia) 


 Kun palaa, sammuta ilmastointi keltaisesta katkaisijasta 
palotaulun vierestä 


 Pelasta lähinnä paloa olevat asukkaat 


 Aloita alkusammutus 


 Varmista palo-ovet kiinni 


 Opasta palokunta paikalle 


 Informoi vanhainkotia (03-8802163) leviävästä palosta ja 
lisähenkilökunnan tarpeesta, soittorinki sieltä 


Toimi tulipalon sattuessa noudattaen seuraavia ohjeita, paikka 
kohtainen ohjeistus löytyy seuraavilta sivuilta! 


Huomioi, että yöaikana on henkilökuntaa paikalla KAKSI! 


Varmista onko talvi aikoina ulos siirtymiset takaovien kautta 
mahdollisia! 


Palava sähkölaite, katkaise virta! 
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KEITTIÖN/RUOKASALIN PALO‐JA 
PELASTUS: 


 Pelastettavien määrä tilannekohtainen 


POITUMISTIET: 


• Keittiön tuulikaapista ulos 
• Ruokasaliin, C-käytävälle, A-käytävälle, pääoven kautta ulos 
• Toimiston oven kautta A-käytävälle    


SAMMUTUSVÄLINEET:


• PALOPOSTI, A-käytävällä huoneen A5 vieressä 


• JAUHESAMMUTIN, keittiön tuulikaapissa 
• SAMMUTUSPEITE, kylmiön vieressä seinällä 


• SRINKLERIT 


SUUREMPI PALO KEITTIÖSSÄ TAI TOIMISTOSSA: 
 TOIMI PALO- JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 lisäksi huomioi keittiöstä virrat pois (A-käytävän sähkökaapista, 
lääkehuoneen vieressä oleva) 


 Sulje toimiston ovet 
 Evakuoidaan henkilöt joko B-taloon tai C-taloon, Tammikotoon, ulos 
pääovesta tai A-talon päädystä, tilanteen mukaan 


PALO RUOKASALISSA:


 TOIMI PALO- JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 Evakuoidaan henkilöt ruokasalista, joko B-taloon tai C-taloon, 
Tammikotoon, ulos pääovesta tai A-talon päädystä, tilanteen mukaan 


KEITTIÖ PALO:


 Paistinpannu palaa -> Tukahduta laittamalla kansi kiinni ja laittamalla 
vielä sammutuspeite päälle. Rasva kattila leimahtaa tuleen -> Tukahduta 
kannella tai sammutuspeitteellä, ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ!! 
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A‐KÄYTÄVÄ (asunnot A1‐A6, A13‐A16, 
lääkehuone, sähköpääkeskuskaappi, tv:n 
oleskelunurkkaus) PALO‐JA PELASTUS: 


 Asuntojen määrä 10/ pelastettavien määrä tilannekohtainen 
 
POISTUMISTIET: 


• Asuntojen takaovet (EI asunnoissa A13-A16) 
• A-käytävän päässä lukittu ulko-ovi (aukeaa kovasti 


työntämällä ilman avainta kun vetää kahvan alas) 
• A- käytävän pääovi 


 


        SAMMUTUSVÄLINEET: 


• PALOPOSTI, A-käytävällä huoneen A5 vieressä 
• JAUHESAMMUTIN, pääoven tuulikaapissa, A3 ja A16 vieressä, 


oleskelutilassa 
• SAMMUTUSPEITE, lääkehuoneen oven vieressä seinällä 
• SRINKLERIT 


       PALO ASUKASHUONEESSA: 


 TOIMI PALO – JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 A1-A6 joko takaovien kautta ulos tai A-käytävän kautta pääovelle 
ja ulos tai päätyoven kautta ulos                                                                              


 A13-A16, oleskelutilan kautta A-käytävälle ja päätyoven tai asunnon 
A1-A2 takaoven kautta ulos                                                                               


      PALO TV-NURKKAUKSESSA: 


 TOIMI PALO- JAPELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 A1-A2 ja A13-A16 pelastetaan päätyoven tai A1/A2-asunnon takaoven 
kautta ulos 


 Asunnot 3,4,5 ja 6 takaovien kautta tai ruokasalin ja pääoven kautta 
ulos 
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A‐KÄYTÄVÄ (asunnot A7‐A12, pyykkitupa ja 
siivouskomero) PALO‐JA PELASTUS 


 Asuntojen määrä 6/ pelastettavien määrä tilannekohtainen 
 
POISTUMISTIET: 


• Asuntojen takaovet 
• A-käytävän pääovi 
• B-käytävän ulko-ovi 


• Kerhohuoneen takaovi 
• Pyykkituvan takaovi 


        SAMMUTUSVÄLINEET: 


• PALOPOSTI, siivouskomeron oven vieressä 


• JAUHESAMMUTTIMET, asunnon A8 oven vieressä ja 
pyykkituvalla 


• SAMMUTUSPEITE, mankelihuoneessa 
• SRINKLERIT 


 


PALO ASUKASHUONEESSA, pyykkituvalla, siivouskomerossa: 


 TOIMI PALO- JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaan 
 A8 ja A9 evakuointi ruokasalin kautta C-käytävälle ja asukkaiden 
A10-A12 evakuointi B-käytävälle palo-oven taakse tai kaikki 
takaovien kautta ulos 


 jos palo pyykkituvalla tai siivouskomerossa, A12 asukas evakuoidaan 
käytävän tai takaovensa kautta ulos, muut pääoven kautta ulos 


 Erityishuomio tällä hetkellä asunnon A12 asukkaaseen, 
koska ei kuule normaalia palovaroitinta 
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B‐KÄYTÄVÄ(asunnot B5‐B10, toimisto/ 
pukuhuoneet, kerhohuone, tv:n 
oleskelunurkkaus/takka, 
varasto/vintti/sprinklerikeskus, oleskelutila) 
PALO‐JA PELASTUS: 


 Asuntojen määrä 6/ pelastettavin määrä tilannekohtainen 


         POISTUMISTIET: 


• Asuntojen takaovet 
• B-käytävän ulko-ovi 
• Kerhohuoneen takaovi 


• Pyykkituvan takaovi 
• Tammikotoon, josta ulos 
• A-käyvälle, josta pääoven kautta ulos 


 


        SAMMUTUSVÄLINEET: 


• PALOPOSTI, B:n tuulikaapissa 


• JAUHESAMMUTIN, B7 ja B8 välissä seinällä 


• SAMMUTUSPEITTO, B-käytävän keittiössä, kerhohuone 


• SPRINKLERIT 


         PALO ASUKASHUONEESSA tai yleisissä tiloissa: 


 TOIMI PALO – JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 B5-B10 evakuointi B-käytävälle josta palo-oven taakse tai 
Tammikotoon, näistä poistumistiet ulos. Asuntojen takaovien kautta 
tilanteen mukaan. 


 Yleisistä tiloista evakuointi palo-oven taakse, kerhohuoneen ovesta 
ulos, pyykituvan ovesta ulos, A-käytävälle ja pääoven kautta ulos, tai 
Tammikotoon 
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C‐KÄYTÄVÄ(asunnot C1‐C7, ulkovarasto, 
oleskelutila) PALO‐JA PELASTUS: 


 Asuntojen määrä 7/ pelastettavin määrä tilannekohtainen 
 
POISTUMISTIET: 


• C-käytävän ulko-ovi 


• Varastoon menevä ovi 


• Ruokasaliin menevä ovi 


• Asuntojen takaovet 


        SAMMUTUSVÄLINEET: 


• PALOPOSTI, C:n tuulikaapissa 


• JAUHESAMMUTIN, C4 ja C5 välissä seinällä 


• SAMMUTUSPEITE, C:n oleskelutilassa 


• SPRINKLERIT 


        PALO ASUKASHUONEESSA tai yleisessä tilassa: 


 TOIMI PALO – JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 C1-C7 evakuointi C-käytävälle ja ulos tai palo-oven taakse ja 
ruokasaliin, näistä poistumistiet ulos.  Asuntojen takaovien kautta 
tilanteen mukaan. 


 Yleisestä tilasta evakuointi palo-oven taakse, C-käytävälle ulos tai 
asukashuoneiden takaovien kautta ulos tilanteen mukaan tai 
varaston kautta ulos  
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TAMMIKOTO(asunnot T1‐T10, silitys‐
/pyykkihuone, toimisto, yleiset tilat, IV‐
konehuone)PALO‐ JA PELASTUS: 


 Asuntojen määrä 10/ pelastettavin määrä tilannekohtainen 
POISTUMISTIET:


• Tammikodon TURVA-lukittu pääovi ovikoodilla sähköisesti B-
käytävälle (aukeaa kovasti työntämällä ilman avainta/koodia kun 
vetää kahvan alas) 


• Oleskelutilasta TURVA-lukittu ulko-ovi (aukeaa kovasti 
työntämällä ilman avainta kun vetää kahvan alas) 


• T1 asunnon oikealla puolella TURVA-lukittu ulko-ovi terassille 
(aukeaa kovasti työntämällä ilman avainta kun vetää kahvan alas) 


• T7-T10 asunnoissa takaovet (lukittu, avauskahva pyykkihuoneen 
telineessä) 


         SAMMUTUSVÄLINEET: 


• JAUHESAMMUTIN, T7 JA T8 välissä seinällä 


• SAMMUTUSPEITTO, jääkaapin vieressä 
• SPRINKLERIT 


         HUOMIOI! 


 


         PALO ASUKASHUONEESSA tai yleisessä tilassa: 


 TOIMI PALO – JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 Evakuoi asukkaat T1-T4 terassille (B-käytävän kerhohuoneen ovesta 
mahdollisuuksien mukaan sisään, jos turvallista) 


 Evakuoi asukkaat T5-T9 B-käytävään palo-ovien taakse tai ulos tai 
terassille asukkaat T7-T10 omista takaovistaan 


 Ensisijaisesti evakuointi terassille niin harhailu/ karkailuvaara 
minimoituu 
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D‐E ulkorivitalo (asunnot D1‐D4 ja E1‐E6) 
PALO‐ JA PELASTUS: 


 Asuntojen määrä 10/ pelastettavin määrä tilannekohtainen 
 
POISTUMISTIET: 


• Asuntojen ulko-ovet 
 


        SAMMUTUSVÄLINEET: 


• JAUHESAMMUTIN, ota mukaan palvelukeskuksen puolelta 
kohteeseen mennessäsi 
 


        HUOMIOI! 


• HAPPIRIKASTIN, tällä hetkellä asunnossa D3 asukkaan käytössä 


        PALO ASUKASHUONEESSA: 


 TOIMI PALO – JA PELASTUS YLEISTÄ osion mukaisesti 
 Evakuoi kyseessä olevasta asunnosta ulko-ovesta ulos ja jos turvallista 
palvelukeskuksen C-talon ovesta sisään 


 Erityishuomio tällä hetkellä asunnon D3 asukkaaseen, 
evakuoi ensimmäisenä ulos (käyttää happirikastinta)  
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MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT: 
 Suurpalon tai tilanteen niin vaatiessa lähde evakuoimaan kaikista kohteista 
Vuokkoharjun koululle, päivystysaikana soitto kunnan päivystäjälle (040-
3086201) 
ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISESTA PALON SYTTYMISSYYSTÄ JA 
ALKUSAMMUTUS TOIMINTA: 


• Sähköpalo huoneessa (viallinen elektroniikka, kodinkone yms.). Katkaise virrat 
pääkytkimestä (IV-konehuone). Aloita sammutus jauhesammuttimella. Poista palon 
lähde esim. ulos jos mahdollista ja estä täten palon leviäminen. 


• Kaatunut kynttilä (joiden poltto on kielletty), tupakointi tms. syy. Aloita sammutus 
jauhesammuttimella/paloletkulla. 


• Keittiöpalo esim. jääkaappi, valaisimet, hella. Aloita jauhe- tai paloletkusammutus ja 
huolehdi asukashuoneiden ovet kiinni. 


• Palo takapihalla. Aloita sammutus ja siirrä tarvittaessa asukkaita. 


• Jos tulipalo on käytävällä, suljetaan ovet ja ikkunat. Asukkaat omiin huoneisiinsa tai 
palo-ovien toiselle puolelle. Aloita sammutus jauhesammuttimella. 


Palo-ovet sijaitsevat -> B10 vieressä, C7 ja ruokasalin välissä, C1 ja kylmävaraston 
välinen ovi, Tammikodon pääovi 


Väestönsuoja sijaitsee -> Sosiaali-/pukuhuonetiloissa 


Sprinkleripääkeskus sijaitsee -> Kerhohuoneen takana olevassa tilassa 


Sprinklerikeskus sijaitsee -> C2 vieressä (vain kylmävarastoa koskeva)  


 Veden pääsulku sijaitsee -> Pyykkituvalla takaoven vieressä 


 Sähköpääkeskus sijaitsee -> Kylmävarastossa (koko talon pääkytkin) 


 Sähkökeskukset sijaitsevat -> A:n siivouskomerossa, A8-A9 välissä, A4 vastapäätä, 
saunaa vastapäätä 


Asuntojen omat ja yleistentilojen sähkökaapit sijaitsevat -> asunnoissa A1-A12, 
sosiaali-/pukuhuonetiloissa    


 IV-konehuoneet sijaitsevat -> saunaa vastapäätä, B5 vieressä, C2 vieressä, 
Tammikodon toimiston vieressä, vintillä kulku takavaraston kautta 


Paloilmoittimia talossa -> 12    







KÄRKÖLÄN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY    JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 


NEROLA, TAMMIKOTO JA ERKKILÄ 


 


Lakien, asetusten ja vuokrasopimusten säännösten lisäksi asukkaiden on otettava huomioon 
seuraavaa: 


‐ Vanhustentaloilla jokaisella on oikeus rauhalliseen ja turvalliseen asumiseen. 
Henkilökunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että tätä oikeutta ei loukata. Yörauha 
taloilla on klo 21.00–7.00., jolloin tarpeetonta häiriötä tulee erityisesti välttää. 


‐ Jokainen asukas on velvollinen pitämään asuntonsa ja pihansa siistinä ja käsittelemään 
huolellisesti rakenteita. Vikailmoitukset on tehtävä välittömästi kiinteistönhoitajalle. 


‐ Roskat, jätteet ja jätepaperit on vietävä niitä varten varattuun roska‐ ja 
jätepaperilaatikkoon. Pihalla ei saa turvallisuussyistä myöskään säilyttää ylimääräisiä 
tavaroita. Pyöräkelkkojen ym. säilytyksestä saa tarkempia ohjeita kiinteistönhoitajalta. 


‐ Autot on pysäköitävä niille varatuille paikoille. 


‐ Koirien ja kissojen pitäminen asunnoissa ei ole sallittua. 


‐ Asunnoissa ja yleisissä tiloissa ei saa tupakoida. 


‐ Asunnoissa saa asua vain siihen valittu henkilö. Pidempiaikaisista poissaoloista on hyvä 
ilmoittaa henkilökunnalle tai naapureille. 


‐ Vanhustentalojen kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistöjen hoidosta ja kunnosta. Hänen 
ohjeitaan kiinteistön asioissa tulee noudattaa.  


‐ Palvelukeskuksen tiloissa on kaupustelu sallittu henkilökunnan luvalla. Muuten 
kaikenlainen kaupustelu on kielletty. Mikäli sitä kuitenkin ilmenee, pyydämme tekemään 
siitä ilmoituksen henkilökunnalle. 


‐ Asukkaat voivat järjestää juhliaan kerhotiloissa sopimalla siitä henkilökunnan kanssa. 


‐ Nämä säännöt on laadittu asukkaiden parhaaksi. Niiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa 
asumisoikeuden menettämisen. 


‐ Mahdolliset huomautukset ja valitukset on osoitettava Kärkölän Vanhustenkotiyhdistyksen 
johtokunnalle. 
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1 LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 


Lääkehoidon kokonaisvastuu: 


Lääketieteellisestä toiminnasta vastaava lääkäri (lääkkeiden mää-


rääminen ja lääkemääräysten oikeellisuus) 


 


Lääkehoidon toteuttamisen kokonaisvastuu: 


Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö esim. vastaava sai-


raanhoitaja (tehtäväjaosta  päättäminen, siihen liittyvä ohjaus, neu-


vonta, valvonta ja toimivuus) 


 


Lääkehoidon toteuttamisen vastuu: 


Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun 


omasta toiminnastaan (osaaminen varmistettu ja  perehdytetty tehtä-


vään) 


 


1.1 Lääkehoidon vaativuustaso 
 


Palvelukeskuksen asukkaat ovat pääasiassa iäkkäitä, ympäri-


vuokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevia vanhuksia. Asukkaat tulevat 


sekä kodista että sairaalasta. Hoitoajat ovat useimmiten pitkiä, 


yleensä vuosia. Asukkaat tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä pe-


rustoiminnoissa. Palvelukeskus on avohoitoyksikkö, ei laitos. Lää-


käri käy talossa kerran kuukaudessa. 


 


Palvelukeskuksessa on 29 asuntoa tehostetun palveluasumisen puo-


lella ja 10 asuntoa dementiayksikön puolella. Lisäksi alueella on 10 


asuntoa sisältävä vanhusten rivitalo.Asukkailla on useimmiten on-


gelmana liikuntarajoitteisuus, muistamattomuus, sekavuus sekä virt-


sankarkailu. Myös psykiatrista taustaa on joillakin ja samoin alkoho-


lin liikakäyttöä. 
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Pääasiallisin lääkitys on suun kautta annettava lääkitys. Myös ihon 


alle (insuliini) pistettävää  lääkitystä on päivittäin. Samoin päivittäin 


on silmätippoja ja inhalaatiolääkkeitä.  Peräpuikkoja ja emätinvoi-


teita myös käytetään. Lihakseen annettavaa lääkehoitoa on harvem-


min. 


 


Lääkkeet jaetaan palvelukeskuksessa dosetteihin kerran viikossa. 


Jaon suorittaa vuorossa oleva hoitaja. Jokaisella asukkaalla on omat 


lääkkeet, jotka Kärkölän apteekki toimittaa tilauslistan ja reseptien 


perusteella. Palvelukeskuksen henkilökunta toimittaa tilauslistan ja 


reseptit apteekkiin. Reseptien uusinta hoidetaan terveyskeskuksessa. 


Tilatut lääkkeet haetaan apteekista kerran viikossa. Doseteista lääk-


keet jaetaan lääketarjottimelle päivittäin. Jaon suorittaa vuorossa 


oleva hoitaja. 


 


 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat 
  


 Keskeisiä kehittämiskohteita ovat 


 - Lääkemääräysten yksiselitteisyys ja luotettavuus 


 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset/lääkkeiden vaikutuksen seuranta  


- Lääkelistojen luotettavuus (raporttikansio, dosetin lääkelista)     


- Eri hoitotahojen yhteistyö, kirjaaminen    


 - Lääkkeenjaon virheetön toteutuminen joka vaiheessa (oikea lääke, 


- oikea vahvuus, oikea henkilö)    


- Lääkkeiden kuljetus ja säilytys    


- Lääkeinformaation kehittäminen, ohjeiden antamisen kirjaaminen  


- Sijaistyövoiman lääkehoidon osaamistason varmistaminen  


- Merkittävistä poikkeamista informoimisen linjaus   


  


Lääkitystiedot pidetään ajan tasalla raporttikansiossa olevassa lääke-


listassa sekä dosetin takana olevassa listassa. Tämän perusteella 







 3 
 


lääkkeet jaetaan dosettiin. Lääkemuutokset kirjataan molempiin lis-


toihin. Muutokset kirjataan myös raporttikansiossa olevaan lääkärin 


huomiot paperiin. Epäselvissä tapauksissa otetaan yhteys lääkäriin. 


Jatkohoitoon tulevien asukkaiden lääkitys tarkistetaan aina, tarvitta-


essa kysytään edellisestä hoitopaikasta. Lääkityksen tarkistaa sai-


raanhoitaja. Mikäli tämä ei ole töissä tarkistuksen tekee asukkaan 


vastaanottanut hoitaja. Uudet asukkaat laitetaan lääkärinkiertolistal-


le. Omalääkäri tarkistaa lääkityksen, kun hän tapaa asukkaan en-


simmäisen kerran. 


 


 1.3 Lääkehoidon vaiheiden kuvaaminen   
     


      


      


 Asukas  Lääkehoidon tarve 


 


Lääkäri Taudinmääritys, lääkehoidon tarpeen ar-


viointi, lääke määräys, asukkaan ja hen-


kilöstön informointi ja neuvonta 


 


 Potilas/henkilökunta/omainen 


   Lääkkeen hankinta 


     


Farmaseuttinen henkilöstö Lääkkeisiin liittyvän tiedon hankinta ja 


vaihto 


Lääkehoidon vaihtoehtojen pohdinta ja 


neuvonta 


   Lääkkeenvalmistus 


   Lääketoimitusten farmaseuttinen arvioin-


ti 


 


 Potilas/henkilökunta/omainen 
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Lääkehoidon toteuttaminen, vaikutusten 


arviointi 


Asukas Hoidettu asukas, jatkohoidon tarve arvi-


oitu 


 


2 LÄÄKEHOIDON OSAAMISVAATIMUKSET SEKÄ OSAAMISEN 
VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 


   


2.1 Tehtävien edellyttämän osaamisen määrittäminen ja varmistaminen  
 


Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön tulee ymmärtää lääkehoidon 


merkitys osana hoidon  kokonaisuutta ja lääkehoidon koko kaari: 


miksi lääkettä annetaan, mitä lääkettä, kuinka paljon, miten ja mitä 


antoreittiä käyttäen aina lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin asti.


   


. Tavoitteena on, että jokainen hallitsee lääkehoidossa vaadittavan 


osaamisen.  Jokainen lääkehoitoa toteuttava henkilö on velvollinen 


pitämään osaamistaan ajan tasalla.  


 


2.2 Henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja koulutustarpeen arviointi 
      
    
Esimies ja perehdyttäjä varmistavat, että jokaisella uudella työntekijällä pe-


ruskoulutuksen antamat valmiudet toteuttaa lääkehoitoa. Koulutustarvetta 


käsitellään myös kehityskeskusteluissa.  
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2.3 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 
 


    


Henkilöstön lääkekoulutukseen osallistutaan koulutusmäärärahojen puitteis-


sa. Koulutustarjonnassa hyödynnetään mm. SoTe-piirin koulutuksia. Koulu-


tuksiin osallistunut on velvollinen selostamaan koulutuksen sisältöä muille 


henkilöstöpalavereissa ja käytännön työskentelyn yhteydessä. 


 


3 HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 
 


3.1 Henkilöstö 
 


- lääkäri (käy kuukausittain, muuten tavoitettavissa puhelimitse 
terveyskeskuksesta) 


- 2  sairaanhoitajaa 
- 18 hoitajaa (13 lh, 3 kh, 1 fysioterapeutti, 1 sosionomi) 
- 1 laitosapulainen 
- 2 keittiöapulaista 
- 2 lähihoitajaopiskelijaa (oppisopimus) 


 


Tiedottaminen, lääkehoidon seuranta sekä potilaiden tarkkailu kuuluvat 


kaikkien hoitajien toimenkuvaan. 


 


Lääkäri 


Määrää asukkaalle tulevan lääkityksen ja tekee siihen tarvittavat muutok-


set. Hän myös informoi hoitajia lääkityksen tarkoituksesta ja mahdollisista 


sivuvaikutuksista uuden lääkkeen aloituksen yhteydessä. Lääkäri valvoo 


potilaskohtaisesti lääkehoidon oikeellisuutta ja vastaa asukkaan lääkehoi-


don kokonaisuudesta. 


 


Sairaanhoitaja 
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Sairaanhoitajat tekevät kaikkia lääkehuoltoon liittyviä tehtäviä. He voivat 


antaa itsenäisesti ohjeistuksen mukaisia lääkkeitä. He konsultoivat lääkäriä 


tarvittaessa. 


 


Hoitaja 


Jakavat lääkkeitä dosetteihin, tarjottimille sekä antavat lääkkeitä asukkail-


le. He voivat antaa lihaksensisäisiä ja ihonalaisia injektioita. 


 


Laitosapulainen 


Voi antaa valmiiksi jaetut lääkkeet asukkaalle, mikäli ei ole erehdyksen 


vaaraa. 


 


Opiskelijat harjoittelijoina tai terveydenhuollon ammattihenkilön teh-


tävissä 


Harjoittelussa ollessaan opiskelijat toimivat perehdyttäjän valvonnassa. 


Ammattihenkilön tehtävissä toimiessa he osallistuvat lääkehuoltoon koulu-


tuksensa mukaisesti ts. on oltava riittävät opinnot lääkehuollosta. 


 


Jokainen ammattihenkilö voi kieltäytyä annetuista tehtävistä, mikäli hän 


kokee, ettei hänellä ole riittävää koulutusta ja/tai käytännön osaamista nii-


den suorittamiseen.  


 


4 LUPAKÄYTÄNNÖT 
 


Palvelutalossa ei ole iv-lääkityksiä, joten iv-lupia ei tarvita. Im-


koulutuksen saaneet hoitajat voivat antaa lihaksensisäisiä pistoksia, mutta 


pääsääntöisesti niistä huolehtii sairaanhoitaja. 
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5 LÄÄKEHUOLTO 
 


Lääkehuoltoyksikkönä toimii Kärkölän apteekki, josta palvelukeskus tilaa 


asukkaiden lääkkeet. Tilaamisessa ja toimituksissa noudatetaan ennalta 


sovittua aikataulua. Lääketilaukset tehdään faksilla. Lääketilaus faksataan 


tiistaisin. Uusittavat reseptit toimitetaan terveyskeskukseen omalle lääkä-


rille tiistaisin. Uusitut reseptit toimitetaan apteekkiin torstaisin ja lääkkeet 


toimitetaan perjantaisin. 


 


Apteekki antaa lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää neuvontaa sekä neu-


vottelee henkilökunnan ja lääkärien kanssa lääkehoitojen vaihtoehdoista. 


 


Apteekki huolehtii palvelutalosta palautettujen vanhentuneiden, käyttökel-


vottomien tai käyttökieltoon asetettujen lääkkeiden jatkokäsittelyn. 


 


6 LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA  ANTAMINEN 
 


Jokaisella asukkaalla on omat lääkkeet. Lääkkeet tilataan Kärkölän aptee-


kista. Lääkkeet säilytetään lukituissa lääkekaapeissa lukitussa huoneessa, 


joka on vain henkilökunnan käytössä. 


 


Lääkkeet jaetaan dosetteihin maanantaisin ja päivittäin tarjottimelle rau-


hallisessa tilassa ilman häiriöitä lääkemääräyksen mukaisesti. Jaetut lääk-


keet säilytetään lukitussa huoneessa doseteissa tai tarjottimella. Päivittäiset 


lääkkeet jaetaan asukkaille ruokailujen yhteydessä (poikkeuksena unilääk-


keet, jotka viedään asukkaille myöhemmin huoneisiin). Potilaat ovat hoita-


jille tuttuja. 


 


7 POTILAIDEN INFORMOINTI 
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Potilaille kerrotaan lääkitysmuutoksista ja miksi jokin uusi lääke on aloi-


tettu, kuinka usein sitä annetaan ja kuinka pitkään. Hoitaja varmistaa että, 


asukas on saanut informaation ja merkitsee muutokset raporttikansioon se-


kä dosetin taakse. 


 


8 LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 
 


Keskeistä arvioinnissa on henkilökunnan tekemä havainnointi. Arvioinnin 


apuna käytetään erilaisia mittareita kuten verensokeri- ja verenpainemitta-


rit. Mikäli lääkitys ei vaikuta toivotulla tavalla, informoidaan asiasta lää-


käriä. 


 


9 DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU 
 


Palvelutalossa ei ole käytössä varsinaista potilastietojärjestelmää. Tietojen 


kirjaaminen on kuvattu kohdassa 1.2. 


 


10 SEURANTA- J APALAUTEJÄRJESTELMÄ 
 


Lääkkeenjaon poikkeamia ei seurata vielä systemaattisesti. Suunnitteilla 


on kaavake ko. asioiden seurantaan. Poikkeamat kirjataan raporttikansi-


oon. 
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TYKY-TOIMINNAN OHJEISTUKSET 
Nerolan palvelukeskus 


 


 


 


 
 


 


   
 


 


 
 
 


  
  







 II 
 


TYÖNANTAJAN TARJOAMA TYKY-TOIMINTA 


HENKILÖSTÖLLE 


 


Vakituinen/jatkuvasti töissä oleva henkilökunta 


Kärkölän uimahalli 


‐ työntekijä maksaa uimahallin kertalipusta 2 eu‐
roa, työnantaja loput 


‐ uimahallin kassalla vihko, johon työntekijä lait‐
taa nimensä uimassa käydessään 


 


Vaihtoehtoisesti joko Kärkölän voimailijoiden kuntosali, 


Kärkölän kuntokeskuksen kuntosali tai Kärkölän kuntokes-


kuksen jumpparyhmät. 


 


Kärkölän voimailijoiden kuntosali 


‐ työntekijä maksaa kuntosalikortista puolet ja 
työnantaja toisen puolen 


‐ Kortin voi lunastaa Järvelän Nesteeltä, työnteki‐
jä kuittaa oston kassalla olevaan vihkoon  


Kärkölän Kuntokeskuksen kuntosali 


‐ työnantaja maksaa kuntosalikortista 10 euroa ja 
työntekijä loput 


‐ yksittäiset käynnit työntekijä korvaa kokonaan 
itse 


Kärkölän Kuntokeskuksen jumpparyhmät 







 III 
 


‐ työnantaja maksaa 10 kerran jumppakortista 10 
euroa ja työntekijä loput 


‐ yksittäiset käyntikerrat työntekijä korvaa itse 


Kärkölän kuntokeskuksen kuntasali/jumppakortti 


‐ työnantaja maksaa kuukauden kortista 10 euroa 
ja työntekijä loput 


 


Jatkuvasti työssä olevat tuntipalkkaiset työntekijät 


 


Kärkölän uimahalli 


‐ tuntipalkkaiset voivat saada Kärkölän uimahallin 
kertalippuja  


‐ 1 lippu / 3 viikon työlista ollessaan työssä tänä 
aikana 


‐ lipun voi lunastaa/pyytää esimieheltä 


 







NEROLAN/TAMMIKODON PEREHDYTTÄMISSUUNNITELMA


TYÖYKSIKKÖ: PVM:
TYÖNTEKIJÄ/OPISKELIJA: ESIMIES:
TYÖPAIKKAOHJAAJA/PEREHDYTTÄJÄ:


UUDEN TYÖNTEKIJÄN VASTAANOTTAMINEN
TYÖTILOJEN/TYÖTOVEREIDEN ESITTELY
(ESIMIES, LUOTTAMUSMIES, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU,
ORGANISAATIO)


NEROLAN JA TAMMIKODON TOIMINNAN ESITTELY
PEREHDYTYSSUUNNITELMAN LÄPIKÄYMINEN
TYÖSUHTEEN LÄPIKÄYMINEN
     TYÖNTEKIJÄ:
     ‐ OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET


* VAITIOLOVELVOLLISUUS
    ‐ TYÖAIKA JA TYÖVUOROLISTAT
    ‐ PALKKA JA SEN MAKSAMINEN
    ‐ LOMAT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
    ‐ KVTES
    OPISKELIJA
     ‐ OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET


* VAITIOLOVELVOLLISUUS
    ‐TYÖAIKA JA TYÖVUOROLISTAT
HENKILÖSTÖEDUT
    ‐ TYÖVAATTEET
    ‐ TYÖTERVEYSHUOLTO (TYÖNTEKIJÄ)
    ‐ RUOKAILU
    ‐ VAPAA‐AJAN TOIMINTA (TYÖNTEKIJÄ)
    ‐ KOULUTUKSET
TYÖSUOJELU
    ‐ TYÖTURVALLISUUS
    ‐ PALOTURVALLISUUS
    ‐ HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS
    ‐ SOSIAALITILAT
TYÖHÖN OPASTUS
    ‐ ASUKKAISIIN TUTUSTUMINEN


* RAPORTTIKANSION LÄPIKÄYMINEN
* ASUKKAAN HENKILÖKOHTAINEN ESITTELY


    ‐ TYÖTEHTÄVIEN OHJAUS
    ‐ PYYKKITUVAN KONEIDEN/AINEIDEN OPASTUS
    ‐ KEITTIÖN KONEIDEN/AINEIDEN OPASTUS
    ‐ TIEDOTTAMINEN


* SISÄINEN TIEDOTUS
* ILMOITUSTAULUT


SOPIMUSKANSION LÄPIKÄYMINEN
PEREHDYTYSKANSION LÄPIKÄYMINEN







         
   


 


         
       


 


 


         
   


 


         
         
         
         
         
         


         
   


 


TYÖPAIKKAOHJAAJAN & 
PEREHDYTTÄJÄN OPAS 


 


 







 


1. UUDEN TYÖNTEKIJÄN  
VASTAANOTTAMINEN 


 
KAIKKI TALOON TULIJAT: 
OPISKELIJAT, TYÖVOIMATOIMISTON KAUTTA 
TULEVAT, SIJAISET YM.  
PEREHDYTETÄÄN SUUNNITELMAN 
MUKAISESTI, YKSILÖLLISET TARPEET 
HUOMIOIDEN. 
 
VASTAAVALLA HOITAJALLA ON  
KOKONAISVASTUU PEREHDYTTÄMIS‐ 
TOIMINNASTA. JOKAINEN TYÖNTEKIJÄ 
VUOROLLAAN VOI TOIMIA PEREHDYTTÄJÄNÄ 
MUUN TYÖYHTEISÖN TUKIESSA, TOISIN SANOEN 
JOKAISELLA TULIJALLA ON OMA 
”TYÖVALMENTAJA”. ”TYÖVALMENTAJAN” 
KESKEINEN VAATIMUS ON OMAN AJAN KÄYTÖN 
HALLINTA JA JAKSAMINEN SEKÄ OSAAMINEN. 


       
         
 
       


 


 


2. TYÖTILAT/TYÖKAVERIT 
 
 
ESITELLÄÄN NEROLA SEKÄ TAMMIKOTO 
HUOLIMATTA SIITÄ KUMMALLE PUOLELLE 
TULOKAS ON TULOSSA. 
 
ESITELLÄÄN TYÖSKENTELYTILAT. 
 
HENKILÖKUNNAN ESITTELY 


• ESIMIES 


• LUOTTAMUSMIES 


• TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 


 


   


 







 


3. NEROLAN JA TAMMIKODON 
TOIMINNAN ESITTELY 


 
VUONNA 1971 PERUSTETTU  
VANHUSTENKOTIYHDISTYS PYRKII 
TOIMINNALLAAN TARJOAMAAN KODINOMAISTA 
ASUMISTA JA 
PARANTAMAAN VANHUSTEN  
HOITOMAHDOLLISUUKSIA. 
 
‐ TAVALLISTA VUOKRA‐ASUMISTA 


(NEROLA JA ERKKILÄ) 
‐ YMPÄRIVUOROKAUTISTA 


PALVELUASUMISTA (NEROLA) 
‐ DEMENTIAPALVELUASUMISTA 


(TAMMIKOTO) 


 


   


 


HOITO‐ JA PALVELUSUUNNITELMASSA  
MÄÄRITELLÄÄN ASUKKAAN  TARVITSEMAT 
PALVELUT YHDESSÄ ASUKKAAN JA OMAISTEN 
KANSSA . NÄITÄ OVAT ATERIA‐, HOIVA‐ JA 
TUKIPALVELUT. TUKIPALVELUIHIN KUULUVAT 
SIIVOUS‐, PYYKKI‐, SAUNA‐, TURVA‐ JA 
ASIOINTIPALVELUT. 
 
MUITA PALVELUITA OVAT MM. SEURAKUNTA, 
KIRJASTO, PARTURI JA JALKAHOITO. PARTURI JA 
JALKAHOITAJA KÄYVÄT PALVELUTALOSSA 
SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN, KUSTANNUKSISTA 
VASTAA ASUKAS ITSE. 


 


   







 
4. PEREHDYTYSSUUNNITELMAN 


LÄPIKÄYMINEN 
 
PEREHDYTTÄJÄ VOI VAPAASSA JÄRJESTYKSESSÄ 
KÄYDÄ ASIAT LÄPI PEREHDYTETTÄVÄN KANSSA. 
 
TULOKSELLINEN PEREHDYTTÄMISTOIMINTA LUO 
VIIHTYISÄN JA SELKEÄMMÄN TYÖYMPÄRISTÖN 
KAIKILLE JA KOKO TYÖYHTEISÖN OSAAMINEN 
VARMENTUU. HYVÄ PEREHDYTTÄMINEN AUTTAA 
OPPIJAA HAHMOTTAMAAN KOKONAISUUDEN JA 
SYVENTYY VÄHITELLEN HARJOITTELUN KAUTTA 
ERIYTYNEEMMÄKSI JA SOVELLETTAVIKSI TIEDOIKSI 
JA TAIDOIKSI. 
 


 


 
 


 
 


5. TYÖSUHDE 


TYÖNTEKIJÄ/OPISKELIJA: 


‐ OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
‐ VAITIOLOVALVOLLISUUDEN KERTOMINEN JA 


ALLEKIRJOITTAMINEN 
‐ TYÖAIKA JA TYÖVUOROLISTAT 


(NOUDATTAMINEN, 3 
VUOROTYÖ/TYÖVUOROLISTAT 3 VK JAKSOIN) 


‐ NOUDATETAAN KVTES:N MUKAISTA 
TYÖEHTOSOPIMUSTA, JONKA MUKAAN MYÖS 
LOMAT MÄÄRÄYTYVÄT 







 


6. HENKILÖSTÖEDUT 
 
TYÖVAATTEET SAA TALOLTA LAINAKSI, 
OMAT TYÖKENGÄT. 
 
TYÖTERVEYSHUOLTO ON TYÖNTEKIJÄLLE 
SALPAKANKAAN TK:SSA. 
 
OPISKELIJAT KUULUVAT 
KOULUTERVEYDENHUOLTOON. 
 
RUOKAILUMAHDOLLISUUS TALOSSA: 
‐ AAMUPALA 2,50 EUROA 
‐ LOUNAS 4,50 EUROA 
‐ PÄIVÄLLINEN 2,50 EUROA 
‐ TALO TARJOAA 1 KAHVIN JA SUOLAISEN TAI 


MAKEAN PALAN 
‐ KAHVINJUOJILLA TAPANA TUODA 


KAHVIPAKETTI VUOROLLAAN 


KOULUTUS (MYÖS OPISK.) ULKOINEN JA SISÄINEN 
KOULUTUS. 


VAPAA‐AJANTOIMINTA TYÖNTEKIJÄLLE (TYKY). 
VANHUSTENKOTIYHDISTYS MAKSAA OSAN 
KÄYNTIMAKSUISTA MM. KUNTOSALI JA 
UIMAHALLI. 


 


7. TYÖSUOJELU (TYÖSUOJELUVALT.) 


TYÖTURVALLISUUTEEN KUULUU MM. 
TYÖERGONOMIA, APUVÄLINEET, 
HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS, PUHTAAT 
TYÖVAATTEET, HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT 
(KÄYTÖSSÄ 2 PUKUHUONETTA, 3 WC:TÄ JA 
SUIHKUTILA). 


 


PALOTURVALLISUUS (TALONMIES OHJAA) 


‐ PALOTAULU/ENNAKKOVAROITUS, 
VIKAHÄLYTYS 


‐ PALOSAMMUTTIMET 
‐ HÄTÄPOISTUMISTIET/PALOTIET, PALO‐OVET 
‐ PALOILMOITUKSEN TEKEMINEN, 112, AHK 


SÄHKÖKESKUKSET 


 


     







8. TYÖHÖNOPASTUS 


HOITOTYÖ 


‐ ASUKKAISIIN TUTUSTUMINEN 
HENKILÖKOHTAISESTI 


‐ RAPORTTIKANSION LÄPIKÄYMINEN 
‐ ERILAISIIN TYÖTEHTÄVIIN OHJAUS 


MM. PÄIVITTÄISET HOIDOT, 
ASUKKAIDEN OHJAUS KUNTOUTTAVALLA 
TYÖOTTEELLA, SAIRAANHOIDOLLISET 
TEHTÄVÄT, LÄÄKEHUOLTO, SAUNOTUS 
(PALVELUNKUVAUS) 
 
KEITTIÖ 


‐ KEITTIÖLLÄ OMA PEREHDYTYSKANSIO SEKÄ 
TYÖTEHTÄVISTÄ VIIKKOLISTA 


‐ KONEIDEN/AINEIDEN KÄYTTÖOPASTUS 


 


 


 


    PYYKKIHUOLTO 


‐ LAITOSHUOLTAJA HUOLEHTII 
TYÖVUOROSSAAN PYYKKITUVAN 


‐ PYYKKITUVAN KONEIDEN KÄYTTÖOPASTUS 
‐ PALVELUNKUVAUS PYYKKIHUOLLOSTA 


 


PUHTAANAPITO 


‐ LAITOSHUOLTAJA TYÖVUOROSSAAN 
HUOLEHTII YLEISTEN TILOJEN SIIVOUKSEN 


‐ HOITAJAT SIIVOAVAT ASUKASHUONEISSA 
‐ PALVELUNKUVAUS PUHTAANAPIDOSTA 


 


 


 


 


 







TIEDOTTAMINEN 


‐ SISÄINEN TIEDOTTAMINEN HENKILÖKUNNAN 
KESKEN:RAPORTTI, RAPORTIN PITÄMINEN 
SUULLISESTI ( AIKA RAJALLINEN, VAIN 
OLEELLINEN ASIA), YÖVIHKO 
VIESTIVIHKOT: SOSIAALITILA, TAMMIKOTO, 
KEITTIÖ, TALONMIES ‐> VIHKOIHIN KIRJATAAN 
YHTEISET ASIAT 
ILMOITUSTAULUT: SOSIAALITILA, 
TAMMIKOTO, KEITTIÖ ‐> TIEDOTUSASIAT, 
LIITON ASIAT, TYÖVUOROLISTAT, 
AJANKOHTAISET ASIAT 
HENKILÖKUNNAN KALENTERIT, JOISSA ON 
PÄIVITTÄISET TYÖTEHTÄVÄT 
 
RAPORTTIAJAT: 
KLO 7.00 YÖKKÖ, JONKA JÄLKEEN 
AAMUVUOROLAISILLE EDELL. ILLAN 
TAPAHTUMAT 
KLO 13.00 ILTAVUOROLLE NEROLAN JA 
TAMMIKODON YHTEINEN RAPORTTI ( EI MA JA 
TI) 
KLO 21.15 PIDETÄÄN TAMMIKODOSSA 
MOLEMMILLE YÖKÖILLE 
 
 
 
 


9. SOPIMUSKANSIO 
 


‐ HENKILÖKUNNA RUOKAILU 
‐ HENKILÖKUNNAN TYÖASUT 
‐ OMAN KÄNNYKÄN KÄYTTÖ 
‐ TIETOKONEEN, FAKSIN, PUHELIMEN, 


KOPIOKONEEN KÄYTTÖ 
‐ HENKILÖKUNNAN TUPAKOINTI 
‐ MITÄ ASUKKAALTA VOI OTTAA VASTAAN? 


 


 


   


 


 







Pyykkipalvelu asiakkaillemme! 


 


Pyykkiä pesemme kerran kuukaudessa perussiivouksen yhteydessä tai tarpeen 
mukaan. 


 


Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii pyykin; lajittelun, merkkaamisen 
(as.nro), pesun, kuivauksen, jälkikäsittelyn. 


 


Jälkikäsittelyymme sisältyy; mankelointi, silitys, viikkaus, siistiminen, 
mahdollisuus pieniin vaatteiden korjauksiin. 


 


Kuljetamme pyykit talossamme sijaitsevaan pyykkitupaan ja takaisin 
asukashuoneeseen ja lajittelemme kaappiin tai omatoimisuuden tukemiseksi 
asukas voi itse kuljettaa pyykkinsä pyykkitupaan ja lajitella puhtaan pyykin 
kaappeihinsa. 


 


Pyykkitupamme on ensisijainen paikka pyykkihuollolle. 


 


Käytössämme on; pyykkikoneet, linko, kuivausrumpu, kuivauskaappi, mankeli, 
silitysrauta. 


 


Toivotamme teille mukavaa yhteistyötä kanssamme 
pyykkihuollon merkeissä! 







Ammattitaitoisena työyhteisössämme vastaat pyykkipalveluista 
seuraavasti: 


• perehdyt pyykkituvalla oleviin laitteisiin ja käytät niitä 
pyykkihuollossa 


• huolehdit työergonomiasta 


• laitoshuoltaja vastaa työvuorossaan pyykkihuollosta, muina aikoina 
koko henkilökunta 


• huolehdit asukkaan pyykit pyykkituvalle pyykkikoreissa 
• oikeat pesuohjelmat ja pesulämpötilat, pyykinlajittelu takaavat 


hyvän pesutuloksen 


• pesukone>linko>kuivausrumpu>kuivauskaappi>pyykkinaru 


• teet tarpeen mukaan jälkikäsittelyn; mankeloit, silität, viikkaat 
siistiksi, teet pienet korjaukset 


• kuljetat puhtaan pyykin asukashuoneeseen, läjittelet kaappeihin 
• huomioita asukkaan omatoimisuuden 


• vahingon sattuessa kerrot asukkaalle tapahtuneesta>mahdollinen 
korvaus 


 


 


       


 


 







Ruokapalvelu asiakkaillemme! 


Tarjoamme asiakkaillemme seuraavat ateriat:  


 aamupala klo 7.30, 


 välipala vkonlop. klo 11.oo, 


 lounas klo 11.00, vkonlop. klo13.00, 


 päiväkahvi ark. klo14.00, 


 päivällinen klo 16.30, 


 iltapala klo 18.15 


Lounasruoka tulee vanhainkodilta ateriapalveluna, erityisruokavaliot huomioiden, 
muut ateriat valmistamme omassa keittiössämme, erityisruokavaliot huomioiden. 


Ruokatarvikkeet tulevat paikallisesta kaupasta ja paikallinen leipomo toimittaa 
tuoretta leipää. Leivonnaiset valmistamme pääsääntöisesti itse. 


Lounasruoka kuljetetaan taloomme voimassa olevan sopimuksen mukaan 
kuljetusyrityksen toimesta. 


Katamme pöydät valmiiksi ruokasalissa kullekin aterialle sopiviksi, ruoan 
tarjoilemme pöytiin. Ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla avustaen tarpeen 
mukaan ruoan annostelussa lautaselle. 


Huomioimme juhlapyhät/ muut juhlat/tilaisuudet kattauksissamme ja 
tarjoiluissamme. 


Asiakkaat huomioidaan asiakaskyselyillä sekä päivittäisellä palautteella. 


Ruokasalin yhteydessä toimii pienimuotoinen kioski. 


Toivotamme teille viihtyisiä ja nautinnollisia ruokailuhetkiä.   







Ammattitaitoisena työyhteisössämme vastaat ruokapalveluista 
seuraavasti: 


• Perehdyt huolella keittiössämme oleviin laitteisiin ja 
toimintatapoihin 


• Huolehdit riittävistä suojavälineistä ja asian mukaisesta 
pukeutumisesta(essu/myssy) 


• Huolehdit ruoan jakelusta (aamupala, lounas, päiväkahvi, 
päivällinen, iltapala) 


• Valmistat työvuorollasi(aamu/ilta) aamupalan/ päivällisen, 
päiväkahvi/iltapala tarjottavan 


• Tee tarvittavat esivalmistelut lounasruoalle 


• Huolehdit astioiden tiskauksesta (aamupala, päiväkahvi, lounas, 
päivällinen, iltapala) 


• Huolehdit keittiön siisteydestä (hyllyt, lattiat, kylmiöt ym.) 


• Tilaat kauppatavarat ja purat kauppakuorman 2/vko:ssa 


• Huomiot juhlapyhät/ erilaiset tapahtumat työvuorollasi 


• Huomioit asukkaan omatoimisuuden, autat tarvittaessa (esim. 
ruoan pilkkominen) 


• Ruokasalivastuu henkilöt lounasruoan aikana (2 henk./ päivä): 
kuljettavat apua tarvitsevat asukkaat saliin/ takaisin huoneeseen, 
auttavat ruoan tarjoilussa ja pöytien siistimisessä 


 


 







Saunapalvelu asiakkaillemme! 


Saunapäivämme ovat torstaisin ja perjantaisin klo 7.15 eteenpäin (saunojat 
on jaettu tasan kummallekin päivälle). 


 


Ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla, saunassa kylvettäjä ja 
pukuhuoneessa avustajat. Toiminta on asukkaan omatoimisuutta tukevaa. 


 


Tarjoamme pyyhkeet, pesuaineet, ihonhoitovoiteet sekä saunajuomat, omia 
tuotteitakin voi käyttää. 


 


Teemme pieniä hoitoja; ihonhoidot, parranajot, kynsien hoidot, papiljottien 
laitot. 


 


Avustamme saunaan hakua ja saattoa takaisin tarpeen mukaan. 


 


Saunamme on ensisijainen peseytymispaikka asukkaillemme. 


 


Käytössämme on apuvälineistä; suihkutuoli, siirtymälauta, tukikaiteet, 
istumavaaka. 


 


Toivotamme teille viihtyisiä ja lämpöisiä hetkiä saunassamme! 


 







Ammattitaitoisena työyhteisössämme vastaat saunapalveluista seuraavasti: 


• merkitset saunotus/pukuhuonevuorosi kalenteriin 


• huolehdit suojavaatetuksen ja työergonomian 


• saunottaja/pukuhuoneessa olijat vaihtuvat puolessa välissä saunotusta 


• saunapäivät torstai, perjantai, lauantai 
‐  Torstai klo 7.15 eteenpäin talosta puolet ja päiväkeskus 
‐ Perjantai klo 7.15 eteenpäin talosta puolet ja saunapalveluasiakkaita 
‐ Lauantai klo 12 eteenpäin itsenäisesti saunovat 


• kylvettäjän tehtävät: 
‐ avustat pesuissa; hiukset, selkä, jalat 
‐ halukkaat voivat käydä löylyissä, osalle pelkästään pesut 
‐ voit käyttää talon pesuaineita tai asukkaan omia 
‐ huomioit asukkaan omatoimisuuden 


• pukuhuoneen avustajan tehtävät 
‐ haet saunotettavat saunaan, otat puhtaat vaatteet mukaan ja 


avustat takaisin huoneeseen 
‐ merkitset kävijät listaan 
‐ autat tarvittaessa riisumisessa ja pukemisessa 
‐ avustat kuivaamisessa 
‐ teet tarvittavat hoidot; kynsien leikkuu, tarkastat varpaanvälit, ihon 


ihottumien hoito, ihon haavojen hoito, ihon rasvaus, papiljottien 
laitto, parranajo 


‐ tarjoat saunajuomaa (mehu, vesi) 
‐ huomioita asukkaan omatoimisuuden 
‐ huolehdit saunapyyhkeet pyykkituvalle 
‐ siistit pukuhuoneen 


 


     







Siivouspalvelu asiakkaillemme! 


Tarjoamme kerran kuukaudessa perussiivouksen asukashuoneeseen ja 
ylläpitosiivouksia tarpeen mukaan.  


 


Ammattitaitoinen henkilökunta siivoaa asukashuoneen yksin tai pareittain. 


 


Perussiivouksemme käsittää; tuuletuksen, petivaatteiden/mattojen 
ulosviennin/puhtaiden vaihdon, tamppauksen, pölyjen pyyhinnän, pintojen 
puhdistuksen, imuroinnin, wc-tilan pesun, lattioiden pyyhkimisen, tavaroiden 
paikoilleen laiton, roskien viennin, kukkien kastelun.  Pakastimen sulatus ja 
lieden/uunin/liesituulettimen puhdistus hoidetaan tarpeen mukaan. Asukas 
voi omatoimisuuden tukemiseksi tehdä siivousasioita halutessaan. 


 


Ylläpitosiivouksemme käsittää; imuroinnin, pöytätasojen siistimisen, wc-tilan 
siistimisen, roskien viennin. 


 


Pesemme ikkunat 2 kertaa vuodessa; keväällä kaikki pinnat, syksyllä ulko- ja 
sisäpinnat. 


 


Käytössämme on; imuri, siivousaineet/välineet. 


 


Toivotamme teille raikkautta ja puhtautta huoneistoonne! 


 







Ammattitaitoisena työyhteisössämme vastaat siivouspalveluista 
seuraavasti: 


• perehdyt huolella asukashuoneissa käytettäviin aineisiin ja 
välineisiin 


• huolehdit riittävistä suojavälineistä ja asianmukaisesta 
pukeutumisesta sekä työergonomiasta 


• kerrot asukkaalle tulostasi siivoamaan sovitusti 


• keräät aineet ja välineet siivouskärryyn 
• kuukausisiivouksessa teet: tuuletuksen, petivaatteiden/mattojen 


ulosviennin/puhtaiden vaihdon, tamppauksen, imuroinnin, pölyjen 
pyyhinnän, pintojen puhdistuksen, wc‐tilojen pesun, lattioiden 
pyyhinnän, tavaroiden paikalleen laittamisen, kukkien kastelun, 
roskien viennin, pyykkien viennin pyykkituvalle 


• ylläpitosiivouksessa teet: pöytäpintojen siistimisen, imuroinnin, wc‐
tilojen siistimisen, roskien viennin 


• 2 kertaa vuodessa ikkunoiden pesu: keväällä kaikki pinnat ja syksyllä 
sisä‐ ja ulkopinnat 


• tarpeen mukaan siivottavia kohteita ovat liesi, liesituuletin, uuni, 
jääkaappia, pakastin 


• merkkaat siivouksen tiimikansioon 


• huomioit asukkaan omatoimisuuden 


• vahingon sattuessa kerrot asukkaalle tapahtuneesta>mahdollinen 
korvaus 


• palautat aineet/välineet/siivouskärryn niille kuuluville paikoille sekä 
huolehdit likaisten välineiden puhdistuksen 


     







        Tiimisopimus 


Tiimin jäsenet 


 


 


 


Sijaiset kuuluvat automaattisesti tiimiin ja työskentelevät tiimin sovittujen toimintatapojen 
mukaan. 


 


Tiimin tehtävät 


 


Tiimin jäsenillä on 1‐2 asukasta, joiden omahoitajia he ovat. Omahoitaja vastaa yhteydenpidosta 
asukkaan ja hänen omaistensa välillä ja informoi tarvittaessa muuta työyhteisöä asiakasta 
koskevissa asioissa. Omahoitaja osallistuu hoito‐ ja palvelusuunnitelman tekoon, kun asukas 
muuttaa taloon. Omahoitaja huolehtii asukkaansa posteista tarvittaessa. Nämä yksittäisten 
tiiminjäsenten vastuulla olevat asukkaat ovat myös koko tiimin vastuulla, kun omahoitaja ei ole 
työvuorossa ja näiden asukkaiden osalta tiimi vastaa seuraavista tiimitehtävistä: 


 


‐ Asukkaiden lääkkeidenjako dosettiin ja lääkkeiden tilaus 
‐ Asukkaiden säännöllinen RR‐kontrolli 1 x kuukaudessa 
‐ Asukkaiden posteista huolehtiminen 
‐ Yhteydenpito omaisiin 
‐ Mahdolliset edunvalvonta‐asiat 
‐ Asukashuoneiden kuukausisiivousten suunnittelu ja siivous suunnitelman mukaan 
‐ Kalenterivuoden juhlapyhien vieton suunnittelu (tiimin vastuulla olevat juhlapyhät ja muut 


tapahtumat vaihtuvat vuosittain muiden tiimien kanssa) 
‐ Tiimikaverin tehtävät hänen ollessaan vapaalla tai lomalla 
‐ Uuden työntekijän perehdyttäminen 
‐ Yhteistyö koko muun työyhteisön kanssa ja tiimin asioista tiedottaminen 
‐ Työvuorossaan tiimiläiset huolehtivat tiimivastuualueidensa lisäksi kaikista asukkaista ja 


työtehtävistä, mitkä kyseiseen työvuoroon kuuluvat 
 
 
 







VIRIKE/LIIKUNTA PÄIVÄKIRJA
NIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


AALTO


VALO


HORPPU 


VUORI


TIKKANEN


 VILJAMAA


RÖNKKÖ


SUOMINEN


HEIKKONEN


HIMANEN


KIVISTÖ


LÄTTI


ANTTONEN


OU = OMATOIMINEN ULKOILU        U = ULKOILU HOITAJAN KANSSA    T = TUOLIJUMPPA


F = FYSIOTERAPIA                V = VIRIKE ( PELIT,KERHO YMS.)               ∆ = HENK.KOHTAINEN JUMPPA 


H= HARTAUS A= AJANVIETTO M= MUSISOINTI ( MUSIIKKIPIIRI; LAULUHETKET yms) 







VIRIKE/LIIKUNTA PÄIVÄKIRJA
NIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


KNAAPINEN


PIIROINEN


HÖRKKÄ


VESTERINEN


REHUMÄKI


JOKINEN


LAAKSO


SALLINEN


LAINE


HEINI


MÄNTYNEN


LEVÄNEN


IMMONEN


MÄKINEN


LEHTINEN


HEISKANEN


OU = OMATOIMINEN ULKOILU        U = ULKOILU HOITAJAN KANSSA        T = TUOLIJUMPPA      F = FYSIOTERAPIA


V = VIRIKE (PELIT, KERHO YM.)     ∆ =  HENK.KOHTAINEN JUMPPA 







Nerolan palvelukeskus 
Kouluntie 27 
16600 JÄRVELÄ 
 
 
Hyvä omainen! 
 
Nerolassa pyrimme siihen, että asukkaan elämä säilyy sisällöltään ja laadultaan samansuuntaisena 
kuin ennen sairastumista. Tärkeätä on meidän kykymme yksilöidä hänet, ymmärtää hänen 
toiveitaan, käyttäytymistään ja puheitaan. Hyvän kontaktin luominen edellyttää yhteisiä 
keskustelunaiheita, joissa tuttuus, yhteenkuuluvuus ja siten myös turvallisuus ja läheisyys syntyvät. 
 
Toivoisimme Teidän vapaasti muotoillen kertovan läheisenne elämästä, jotta voisimme auttaa ja 
palvella läheistänne parhaalla mahdollisella tavalla. Alla on luetteloitu niitä aihepiirejä, joista 
toivomme saavamme tietoa. Jos ette halua kirjoittaa kertomusta, on mahdollisuus käyttää ns. 
”ranskalaisia viivoja”. 
 
Tietoja käytetään vain ammatilliseen tarkoitukseen eli hyvän hoidon toteuttamiseen. 
1.   ELÄMÄNKAAREN ERI VAIHEET: 
 


Yleistä 
- keskeiset luonteenpiirteet ja temperamentti 
- elämänkatsomus ja arvomaailma 
- pelkoa ja ahdistusta aiheuttavat asiat 
- tärkeät suhteet omaisiin ja ystäviin (nimet, lastenlasten nimet) 


 
Lapsuus ( 0-15 v.) 


- missä syntynyt, vanhempien nimet ja ammatit 
- sisarusten nimet 
- lapsuudenkodin ilmapiiri 
- merkittävät tapahtumat (hyvät ja huonot) 


 
Nuoruus (16- 24) 


- mitä on opiskellut, koulutustaso 
- merkittävät tapahtumat (hyvät ja huonot) 
- minkälaisia töitä on tehnyt, milloin aloittanut työelämän 
 


Aikuisikä ( 25-) 
- työelämä, työpaikat, työn merkitys - elämän kriisit; mitä vaikeuksia ollut, 
- merkittävät tapahtumat (hyvät ja huonot) kuinka suhtautunut, kuinka ratkaissut 
- avioliitto, perheen ilmapiiri, lapset - käsitys itsestä ja itsenäisyys 
- harrastukset, elämäntapa  - käsitys muista ihmisistä, suhtautuminen  
- läheisen kuolema; milloin ja miten muihin 
- tärkeät roolit   - oma suhtautuminen vanhenemiseen 


- oma suhtautuminen kuolemaan 
 


 
 
 
 







 
2.   TOTUTUT TAVAT 
 
Dementoituvalle on tärkeätä saada noudattaa mahdollisimman pitkään ns. arkirutiineja. Ne tuovat 
hänelle turvallisuutta ja ehkäisevät kaaosta. Pyrimme Nerolassa huomioimaan jokaisen asukkaan 
totutut tavat mahdollisimman pitkälle. Pyydämme Teitä nyt kertomaan lyhyesti arkirutiineista yms. 
 


1. HERÄÄMINEN 
- kuinka myöhään haluaa nukkua, haluaako esim. herätettävän sekä mahdolliset aamurutiinit 


(hampaiden pesu, pukeutuminen yms.), ym. 
 
2. AAMUPALA 
- mitä on tottunut syömään vai onko kaikkiruokainen, ym. 
 
3. PÄIVÄN TOIMINTA 
- mitä rutiineja sisältyy päivään, haluaako lukea lehteä, katsoa tv:tä, olla liikkeellä, touhuta 


muuta, ottaa päiväunet, lukea tai keskustella, ym. 
 
4. ILTATOIMET 
- onko olemassa tiettyjä toistuvia rutiineita, mihin aikaan yleensä käy nukkumaan, yms. 
 
5. NUKKUMINEN 
- miten nukkuu yöt, yms. 
 
6. SAUNOMINEN, SUIHKUSSA KÄYNTI 
- pitääkö saunomisesta, haluaako käydä suihkussa, mitä rutiineja liittyy em. toimintoihin? 
- onko tottunut juomaan saunan jälkeen esim. saunaoluen, kahvia, tai muuta, mitä? 
 
7. LEMPIRUOKA- JA JUOMA 
- mitkä ruokalajit ovat herkkua, yms. 
- mistä vastaavasti ei pidä 
 
8. MITKÄ ASIAT TUOVAT ILOA JA TURVALLISUUTTA? 
- mistä asioista puhuu mielellään, yms. 
 
9. MITKÄ ASIAT AHDISTAVAT, SAATTAVAT TUODA AGGRESSIIVISUUTTA? 
- mitä asioita tulee henkilökunnan ottaa huomioon, ettei asukas koe turvattomuutta tms. 
 
10. OMAISEN TOIVEET 
- onko Teillä jotain erityistoiveita, mitä haluatte henkilökunnan ottavan huomioon? 
 
 
Kiitämme vastauksistanne! 
Nerolan henkilökunta 
 
 
 
 
 
 







Nerola    pvm: ___________________ 
Kouluntie 27 
16600 JÄRVELÄ 


 
Asukas:   _______________________________________________ 
 
Syntymäaika:  _______________________________________________ 
 
Tarinan kirjoitti: _______________________________________________ 


 
 
1. YLEISTÄ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. LAPSUUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 







 
3. NUORUUS 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
4. AIKUISIKÄ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
2. TOTUTUT TAVAT 
 


1. HERÄÄMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. AAMUPALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3. PÄIVÄN TOIMINTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
4. ILTATOIMET 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
5. NUKKUMINEN 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
6. SAUNOMINEN, SUIHKUSSA KÄYNTI, PESEYTYMINEN, HAMPAIDEN PESU 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
7. LEMPIRUOAT- JA JUOMAT 


 
 
 
 
 
 
 


 
8. ILOA JA TURVALLISUUTTA TUOVAT ASIAT 


 
 
 
 
 
 
 


 
9. AHDISTUSTA, AGGRESSIIVISUUTTA TUOVAT ASIAT 


 
 
 
 
 
 
 







 
10. OMAISEN TOIVEET 
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OPISKELIJAPALAUTE 
 


Nerola/Tammikoto 
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Opiskelijan palaute työssäoppimisjaksosta Nerolassa/ Tammikodossa   


                   
        Samaa  Hieman  Täysin       
        mieltä  erimieltä  erimieltä       
1. Tullessani opiskelun alussa     1  2  3       
työpaikkaan tunsin olevani tervetullut             
                        
                           
                           
                   
2. Perehdytys työyksikköön    1  2  3       
oli hyvin toteutettu                 
                           
                           
                           
                   
3. Oppimistilanteita oli riittävästi    1  2  3       
                           
                           
                           
                   
4. Ohjaajani suhtautuivat ohjaus‐  1  2  3       
tehtäväänsä myönteisesti               
                           
                           
                           
                   
5. Ohjaukseni oli suunniteltua myös oman  1  2  3       
ohjaajani poissa ollessa               
                           
                           
                           
                   
6. Olen tyytyväinen saamaani ohjaukseen  1  2  3       
                           
                           
                           
                   
7. Sain palautetta      1  2  3       
                           
                           
                           
                   
8. Työyhteisölle pystyi antamaan palautetta  1  2  3       
                           
                           
                           
 
 
 
               


   







 
9. Hoitotyön dokumentointi oli selkeää  1  2  3       
(hoitosuunnitelmat/kirjaaminen)               
                           
                           
                           
                   
                   
                   
                   
10. Talon sisäinen tiedonkulku oli sujuvaa  1  2  3       
                           
                           
                           
                   
11. Asukkaita kohdeltiin tasapuolisesti,  1  2  3       
arvokkaasti ja toimintaperiaatteiden             
mukaisesti                   
                           
                           
                           
                   
12. Työssä käytettävät tarvikkeet   1  2  3       
olivat helposti saatavilla               
                           
                           
                           
                   
13. Henkilökunnan yhteishenki oli hyvä  1  2  3       
                           
                           
                           
                   
14. Työyhteisössä vallitsi oppimista tukeva,  1  2  3       
myönteinen ilmapiiri                 
                           
                           
                           
                   
15. Muuta                 
                           
                           
                           
                   
Voisitko perustella vastauksesi, varsinkin jos olit erimieltä,     
jotta voimme parantaa osaamistamme ja työtapojamme!     


               


   


Nerolan/ Tammikodon henkilökunta kiittää palautteestasi!     
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TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2 HENKILÖSTÖLLE 2010 


JOTTA KYSELY PALVELISI MEITÄ KAIKKIA MAHDOLLISIMMAN MONIPUOLISESTI JA SAISIMME VASTAUKSISTA 
ENEMMÄN HYÖTYÄ, VÄLTÄTHÄN YKSISANAISIA VASTAUKSIA. KIITOS! 


 


1. Millaiseksi koet työpaikkasi tällä hetkellä? 


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


2. Millaiseksi koet yhteistyön koko Vanhustenkotiyhdistyksen henkilöstön kesken? (hoitajat, 
talonmies, keittiöläiset, johtoporras) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 


 


3. Onko työpaikalla tällä hetkellä asioita/muutoksia/toimenpiteitä, jotka herättävät ajatuksia? 
Millaisia? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 







 
4. Onko työilmapiirissä tapahtunut muutoksia? Kerro käytännön esimerkkejä. 


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 


5. Kuinka usein sinulla on työssäsi tekemättömien töiden painetta? 
 


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


 


6. Kuinka usein sinulla on liian vähän aikaa työn tekemiseen kunnolla? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 


 


7. Koetko työpäivät raskaiksi? Jos, niin miksi? 
 


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________







____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


8. Koetko työhösi liittyvän millaisia stressi‐/riskitekijöitä? Kerro käytännön esimerkkejä. 
 


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


 


9. Koetko perehdyttämistaitojesi olevan ajan tasalla? Ehdotuksia taitojen kehittämiseksi. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 


10. Millaisiksi koet esimies‐työntekijä kehityskeskustelut? 
‐ kuinka usein? 
‐ mitä asioita toivoisit niissä otettavan esille? 


 


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


11. Tunnetko tarvetta  työnohjaukselle? Jos, niin miksi? 


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________







____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


12. Tunnetko olevasi tasa‐arvoinen työntekijä työyhteisössä? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 


13. Onko mielessäsi jokin asia tai kysymys, jonka haluat tuoda esille ja jonka katsoisit kuuluvan 
työhyvinvointiin? 


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


 


14. Koetko säännölliset työhyvinvointikyselyt tarpeellisiksi?  


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


 


 


Kiitos vastauksistasi!  


 







 


 
 
 
   
 


KYSELYLOMAKE 
omaisille 
 
 Tällä kyselyllä haluamme kartoittaa 
mielipiteitänne ja saada palautetta läheisenne 
hoidosta Nerolan palvelukeskuksessa. Palautteen 
voitte antaa joko nimettömänä tai nimellisenä, 
ihan oman valintanne mukaan. Pystyäksemme 
kehittämään toimintaamme vastauksenne on 
ensiarvoisen tärkeä. Lomakkeen palautusta 
varten mukana on postimerkillä varustettu 
palautuskirjekuori. 
 
Palautuksia toivomme viimeistään 
24.5.2010 
 
Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry 
p. 045‐110 1003 (Nerola) 
 







1. Kuinka hyvin Nerola soveltuu läheisenne hoitopaikaksi?


Erinomaisesti


Hyvin


Menettelee


Huonosti, joku muu olisi parempi


Mikä?


2. Millaisiksi arvioisitte Nerolan palvelukeskuksen tilat?


a)  Asukashuoneet


b) Yleiset tilat


3. Saatteko halutessanne tietoa läheisenne hoidosta ja voinnissa tapahtuneista
muutoksista?


Erinomaisesti


Hyvin


Huonosti


Ei lainkaan


Olisiko teillä muutosehdotuksia asiaan? Millaisia?







4. Minkälaiseksi arvioisitte läheisenne hoidon laadun Nerolassa?
esim. perushoidon, ravitsemuksen, virikkeiden, turvallisuuden  
viihtyvyyden tms. suhteen?


5. Millaiseksi arvioisitte henkilökunnan ammattitaidon ja ystävällisyyden?


Erittäin hyvä


Hyvä


Menettelee


Runsaasti parannettavaa


Missä osa‐alueessa?


6. Saatteko halutessanne osallistua läheisenne hoidon toteuttamiseen?


Erinomaisesti


Hyvin


Huonosti


Ei lainkaan


Miten haluaisitte osallistua?







7. Onko Nerolan toiminnassa mielestänne epäkohtia, joihin haluatte 
korjauksen? Millaisia?


Missä olemme onnistuneet mielestänne erinomaisesti?


8. Mitä muuta haluaisitte viestittää meille?


KIITOS VASTAUKSISTANNE
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