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1 TIETOA PEREHDYTYKSESTÄ
1.1 Perehdytysohjelma uudelle työntekijälle
TARKOITUS


Tutustuttaa uusi työntekijä osaston rakenteeseen, toimintaan, organisaatioon ja hallintoon.



Auttaa perusteellisesti ja oikein omaksumaan potilaiden hoitoa koskevat asiat.



Nopeuttaa sopeutumista työyhteisöön.



Edistää työturvallisuutta.



Aikaansaada työntekijässä turvallisuuden ja viihtyvyyden tunteen.



Perehdyttämisellä pyritään auttamaan uutta työntekijää sopeutumaan työhön ja työympäristöön sekä antamaan selvitys
työpaikasta ja siinä vallitsevista menettelyistä sekä opastamaan häntä työtapaturmien ja ammattitautien välttämisessä.



Perehdyttäminen on koulutusta, joka auttaa oppimaan annetut tehtävät ja ymmärtämään miten ne niveltyvät organisaation
kokonaispäämäärään.



Perehdyttämisen tavoitteiden määrittelyssä tulee selvittää millaisten valmiuksien saavuttamiseen perehdyttämisellä pyritään.
Sisällön määrittelyssä huomioidaan tarvittavien tietojen laajuus.



Perehdytettävän koulutuksen ja työkokemuksen antamat valmiudet ja psykologiset edellytykset sekä motivaatio on syytä
arvioida. Perehdyttämisohjelma voidaan laatia em. seikkojen pohjalta. Kun perehdyttämisohjelma on toteutettu, on
paikallaan arvioida, onko perehdyttäminen toteutunut kaikilta osin ja onko perehdytettävä oppinut tarvittavat asiat.



Perehdyttämisen lähtökohtana on toisaalta työpaikan ja sen palveleman yhteisön tarpeet ja toisaalta työntekijän tarpeet.
Perehdyttämisen yhtenä taviotteena on luoda myönteinen asennoituminen työhön, organisaatioon ja henkilöstöön.
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1.2 Perehdyttämisen toteutuminen

Vastuuhenkilöt:


Palveluesimies ja hänen nimeämänsä ohjaajatoimivat perehdyttäjinä.



Perehdytettävällä itsellään on vastuu asioiden opiskelusta osallistumalla aktiivisesti ohjelman toteuttamiseen.




Perehdyttämiseen varataan aikaa noin 1½ - 2 viikkoa.
Ohjelma pyritään käymään läpi kolmessa päivässä, jonka jälkeen uudella työntekijällä on työskentelyä ohjauksen alaisena 12 viikkoa, milloin tämä on mahdollista.




2 viikon kuluttua voidaan käydä keskustelua palveluesimiehen kanssa perehdyttämisen toteutumisesta.
Lisäksi uuden työntekijän velvollisuus on täyttää seurantakaavake viimeistään 2 kuukauden kuluttua perehdytyksestä.
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1.3 Ohjeet seurantakaavakkeelle:



Perehdytyskansion lopussa on ”SEURANTAKAAVAKE”. Ole hyvä ja täytä seurantakaavake 2 kuukauden kuluttua
perehdytyksestäsi.



Seurantakaavakkeelle merkitset rastilla kohdat, jotka olet sisäistänyt perehdytyksen ja seuraavan 2 kuukauden kuluessa.



Jos sinulla on vielä epäselvyyksiä, käänny perehdyttäjäsi tai palveluesimiehesi puoleen.



Lopuksi allekirjoita ”Kaavake perehdytetyistä työntekijöistä” –lomake. Näin voimme seurata, että jokainen saa riittävän
perehdytyksen.
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2 ORGANISAATIO RAKENNE

Tutustu Oulunkaaren kuntayhtymän strategiaan (2011-2016) osoitteessa:
http://www.oulunkaari.com/tiedostot/saannot_jasuunnitelmat/strategia_nettiin.pdf
8

2.1 Henkilökunta Iin hoiva ja palveluasunnoilla

Henkilökuntaan kuuluvat :


Vanhuspalvelunjohtaja: Kyllikki Syrjäpalo (toimipaikka Pudasjärvellä)



Palveluesimies: Pirkko Hanhisalo



2 sairaanhoitajaa



21 lähi-/perushoitajaa



Siivous-/talonmies-/ ja ruokahuoltopalvelut tulevat ostopalveluina.
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2.2 Iin hoiva ja palveluasunnot



Iin hoiva ja palveluasuntojen henkilökunta huolehtii yhdessä kolmesta eri solusta: Aatuntupa, Einontupa ja Emmintupa.



Yhteensä näissä soluissa on 37 asukaspaikkaa: hoivahoidon piiriin kuuluu 14 asukasta ja palveluasuntojen piiriin 23
asukasta.



Hoiva- ja palveluasumishoidon tarpeen kartoituksesta vastaa moniammatillinen SAS-työryhmä. SAS-työryhmä kokoontuu
kuukausittain. Valtakunnallisen suosituksen mukaan hoivahoidon piirissä tulisi olla 3% yli 75-vuotiaista henkilöistä.







Toimintakykymittarina käytetään RAVATAR –mittaristoa:


Tuetun palveluasumisen asiakkaan RAVATAR -arvo on vähintään 2,5



Hoivahoidon asiakkaan RAVATAR –arvo on vähintään 3,0

Henkisen toimintakyvyn mittarina käytetään MMSE –muistitestiä:


Tuetun palveluasumisen asiakkaan MMSE -pistemäärä on 17 tai alle.



Hoivahoidon asiakkaan MMSE –pistemäärä on 17 tai alle.



Lisäksi kriteereinä hoitoon pääsylle ovat muut painavat syyt, jotka SAS-ryhmä kartoittaa.

Asukkaiden lääkäripalvelut hankitaan terveyspalveluiden puolelta. Lääkärinkierto osastolla on joka toinen torstai. Lisäksi
lääkäri käy tarvittaessa. Lääkärinä toimii Paula Salo.
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2.3 Aatuntupa



Aatuntuvassa asuu 14 asukasta, joille on tehty pitkäaikaispäätös. Hoivahoidon asukkaat maksavat laitoshoidon
asiakasmaksun. Vanhukset asuvat samassa huoneessa toisen vanhuksen kanssa ja ruokailevat mahdollisuuksien mukaan
päiväsalissa.



Aatuntuvassa tavoitteena on luoda vanhukselle turvallinen ja viihtyisä hoitoympäristö, jossa huomioidaan hänen fyysiset,

psyykkiset kuin sosiaaliset tarpeensa.



Aatuntuvassa toteutetaan mm. kuntoutuksellista, toimintakykyä ylläpitävää hoitoa.



Lisäksi Aatuntuvassa asuu 2 palveluasunto asukasta.
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2.4 Einontupa ja Emmintupa



Einontuvassa asuu 10 palveluasuntoasukasta ja Emmintuvassa 11 palveluasuntoasukasta.



Palveluasuntojen asukkaat maksavat palvelumaksun, joka sisältää vaativan hoidon maksun ja tukipalvelut (sauna, pyykki,

siivous ja hygieniatarvikkeet).


Vuokra peritään huoneistokohtaisesti. Vuokran maksuun on mahdollisuus hakea KELA:lta asumistukea. Hakemuksia saa
KELA:lta. Asukas kuuluu KELA:n korvauksen piiriin ja saa eläkkeisiinsä kuntonsa mukaiset hoitotuet. Hakemukseen on
liitettävä lääkärin kirjoittama c-todistus.



Asukkaat maksavat itse tarvitsemansa lääkkeet. Dosetteihin jakamisen huolehtii nimetty omahoitaja ja annostelun
asukkaalle huolehtii henkilökunta. Omahoitajat tarkistavat reseptit ja toimittavat ne terveyskeskuksen lokeroon, josta ne
huolehditaan apteekkiin. (Reseptin päälle tulee laittaa merkintä: ”Hoivakoti/Einontupa” tai ”Hoivakoti/ Emmintupa”)



Apteekin kanssa on mahdollista tehdä sopimus, jolloin apteekki jakaa lääkkeet annoskohtaisiin pusseihin ja toimittaa ne Iin
hoiva ja palveluasunnoille.
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Apuvälineet kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, jolloin ne ovat asukkaalle maksuttomia.



Tarvittavat vaipat ja suojat tilataan 3kk:n välein TENA:n kautta suoraan kotiinkuljetuksena Einontupaan ja Emmintupaan.



Asukashuoneet ovat kalustettu kotoa tuoduilla tutuilla huonekaluilla sekä tekstiileillä (mm. valokuvilla, tauluilla, kukilla,
viherkasveilla jne.). Asukkaat ruokailevat yhdessä toisten asukkaiden kanssa päiväsalissa.



Asukkaat käyttävät omia vaatteita. Asukkaiden vaatteet nimikoidaan Oulun keskuspesulassa. Hoitohenkilökunta laittaa
vaatteet reklamaatiopussiin ja tarvittavat merkinnät kirjataan pussiin. Keskuspesulassa laitetaan merkinnät vaatteisiin.



Vaatteet myös pestään Oulun keskuspesulassa. Pyykki haetaan ja tuodaan maanantaisin ja keskiviikkoisin. Hoitohenkilökunta
huolehtii pyykin pusseissa niille varattuihin häkkeihin
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2.5 Hoivahoidon toiminta-ajatus


Hoivakodissa toteutetaan Iin kunnan alueen vanhusten
vaativaa kokonaisvaltaista hoitotyötä.



Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja
huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei voi asua useiden
toimintakyky vajeiden vuoksi kotona tai tuetussa
palveluasunnossa. Hoivahoito turvaa ikäihmiselle hyvän
elämän, kun omat voimavarat ja toimintakyky ovat
hiipuneet.



Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä tavoitteena on
asiakkaiden elinympäristön viihtyisyys, hoivahoidon
turvallisuus ja hyvä hoidon laatu.



Henkilöstön toiminnan tavoitteena on antaa hoitoon
tulevalle ikäihmiselle hyvää ja tarpeita vastaavaa hoitotyön
palvelua kaikkina vuorokauden aikoina, ympäri vuoden.

Hoitotyö perustuu henkilöstön tieto- ja taitoperustaan sekä
omaksuttuun ammattietiikkaan.
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Esteetön, turvallinen ja viihtyisä ympäristö
mahdollistaa itsenäistä suoriutumista ja vahvistaa
sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta mielekkääseen
tekemiseen asiakkaan voimavarojen mukaisesti.
Asukkaiden hoitoympäristö pidetään rauhallisena ja
turvallisena.
Asukkaiden mielenvireyden kannalta mahdollisuus
ulkoiluun on tärkeää myös hoivahoidon yksiköissä.
Hoitotyö on kokonaisvaltaista ja ympärivuorokautista
ja siihen sisältyy myös hyvä saattohoito.
Jokaiselle vanhukselle on nimetty omahoitaja, joka
pitää yhteyttä omaisiin. Omaisten kanssa keskustellaan
puhelimitse ja heidän käydessä osastolla.
Omaisia kannustetaan osallistumaan hoitoon,
ulkoiluun ja yhteistyöhön henkilökunnan kanssa.
Kotilomiin kannustetaan mahdollisuuksien mukaan.
Pitkäaikaishoidossa maksut määräytyvät
asiakasmaksulain mukaan.
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2.6 Palveluasuntojen toiminta-ajatus












Tuettu palveluasuminen tarjoaa ympärivuorokautista,
valvottua hoitoa asukkaille, jotka tarvitsevat yhden
hoitajan apua päivittäisissä toiminnoissaan.
Tuetun palveluasumisen asukkaalla on huomattava vaje
selviytyä päivittäisistä toiminnoistaan omassa kodissa
kotihoidon ja tukipalvelujen avulla.
Tavoitteena on myös tukea muistihäiriöistä asukasta hänen
päivittäisissä toiminnoissaan.
Virikkeellinen hoitoympäristö mahdollistaa asukkaan
kodinomaisen asumisen mahdollisimman pitkään.
Asumisyksiköissä voi asua viihtyisässä, turvallisessa ja
kodinomaisessa ympäristössä, jossa ammattitaitoinen
henkilöstö huolehtii sairaanhoitoon tai huolenpitoon
liittyvistä asioista.
Palveluun kuuluvat ateriapalvelut ja päivittäisissä
toiminnoissa avustaminen hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaisesti.
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Kaikissa tehostetun asumisen yksiköissä henkilökunta

on paikalla ympäri vuorokauden.



Asuinhuoneensa asukas kalustaa omilla huonekaluilla ja
tavaroillaan.



Tuetun palveluasumisen tarpeen arvioinnissa
huomioidaan myös yksilölliset tarpeet. Tuettua
palveluasumista haetaan kirjallisella hakemuksella, joka
osoitetaan vanhuspalvelujohtajalle.



Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja, joka
huolehtii asukkaan lääkehoidon. Lisäksi omahoitaja
pitää omaisiin yhteyttä, muun henkilökunnan ohella.



Asiakkaan kanssa tehdään palvelu- ja maksupäätös, joka
sisältää asumisen, ateriat ja asiakkaan kokonaisvaltaisen
hoidon.
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2.7 Päiväjärjestys

Klo:
6:45 Yöhoitajien raportti kahdelle aamuvuorolaiselle
7:00 Raportti aamuvuorolaisille. Työnjako on merkitty päivälistaan.
7:15 Aamupesut ja hoitotoimenpiteet
8:00 Aamupala: aamulääkkeet ja astioiden keruu. Ruoka- ja astialaatikot haetaan ja viedään isoon aulaan.
9:00 Henkilökunnan kahvitauko, jonka jälkeen aamutoimet jatkuvat. Asukkaiden suihkutukset/sauna ja sänkyjen puhtaaksi
petaus (viikonloppuisin suihkutus tarvittaessa).
11:00 Henkilökunnan lounas ja raportin kirjaus Effica-tietojärjestelmään
11:30 Asukkaiden lounas ja kahvi: Lääkkeet ja astioiden keräys. Ruokalaatikot aulasta.
12:30 Perushoitoa: tarvittaessa kuivitukset, wc:ssä käyttäminen, asentohoito, seurustelua, kuntoutustoimia jne.
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13:00

Henkilökunnan kahvitauko, raportin kirjausta
Iltavuoroon tulijat ulkoiluttavat asukkaita, laittavat pyykkiä, vastaavat avuntarpeisiin, vievät hoitotarvikkeita
soluihin, jne.

13:30

Asukkaiden kanssa seurustelua, pyykkien laittoa, kuntoutustoimia, wc:ssä käyttöä, lääkkeiden jakoa, omien
vastuualueiden täyttämistä, jne.

14:15

Raportti jokaisesta solusta kaikille iltavuorolaisille.

15:00

Henkilökunnan ruoka- ja kahvitauko

15:30

Perushoitoa: kuivitukset, wc:ssä käyttäminen, asentohoitoa, asukkaita päiväsaliin

16:00

Asukkaiden päivällinen: astioiden keruu ja astioiden vienti isoon aulaan.

18:00

Henkilökunnan ruoka- ja kahvitauko

18:15

Iltatoimet: hoitotoimenpiteet ja iltapesut, asukkaiden iltapala huoneisiin tai päiväsaliin.

20:00

Yölääkkeet ja iltakierto. Asentohoitoa. Kirjausta Effica-tietojärjestelmään.

21:00

Raportti yöhoitajille.

23:00

Asentohoito

04:00

Asentohoito

Yönaikana huolehditaan asukkaiden turvallisuudesta ja vastataan avuntarpeisiin. Yöhoitaja jakaa lääkkeet dosetista tarjottimelle ja
laittaa litkut. Yöhoitaja katsoo myös mahdolliset vatsantoimitukset kurvalta (joka 4.pv. vatsantoiminta). Lisäksi huolehditaan
tarvittaessa sauna päälle. Kalenteriin on merkitty muut tarvittavat toimet yön ajalle.
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3 TYÖSUHTEEN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT


Työsopimus tehdään yhdessä vanhuspalvelun johtajan ja/tai palveluesimiehen kanssa.



Työssä noudatetaan KVTES:iä; kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus.



Työaikajärjestelmä: jaksotyö/vuorotyöluonteinen



Viikkotyöaika: 38,25h



Sopimusala: yleinen osa, tes



Eläkelaki: KuEL



Palkkaus: tehtäväkohtainen palkka, jonka kalleusluokka määräytyy työtehtävien mukaisesti



Toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen kuuluu, että lääkärintodistus tulee toimittaa 30 päivän kuluessa
päätöspäivästä.



Verokortti toimitetaan palkkatoimistoon, joko sisäisessä postissa tai osoitteeseen Oulunkaaren kuntayhtymä, PL 24 91 101 II
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4 IIN HOIVA JA PALVELUASUNTOJEN TYÖOLOSUHTEET



Rakennuksessa sijaitsee 3 solua: Aatuntupa, Einontupa ja
Emmintupa.



Jokaisessa solussa on yhteinen ruokailu- / oleskelutila,
jonne tuodaan asukkaita voinnin mukaan syömään ja
seurustelemaan toisten asukkaiden kanssa.



Jokaisessa solussa on pikkukeittiö, jossa henkilökunta
jakaa ruoan potilaskohtaisiin annoksiin.



Soluissa on myös 2 yhteistä vaatehuonetta, jossa on
asukkaiden yleisessä käytössä olevia vaatteita.
Henkilökohtaiset/ omat vaatteet säilytetään asiakkaan
huoneessa.



Jokaisesta solusta pääsee aidatulle sisäpihalle ulkoilemaan.
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Asukkaat suihkutetaan/saunotetaan kerran viikossa. Muutoin huolehditaan puhtaudesta ja hygieniasta vuodepesuin/ wc:ssä
tapahtuvin pesuin.
 Asukkaan kuntoisuus ja yksilölliset tarpeet huomioidaan.
Hoitovälineet huolletaan huuhteluhuoneessa. Likaiset välineet pestään autoklaavissa (degossa). Jokainen huolehtii tuomansa
välineen koneeseen. Tutustu paikan päällä koneen käyttöohjeisiin.
Kuntouttavassa hoitotyössä asukasta ohjataan ja avustetaan niissä toiminnoissa, joissa hänellä on vajausta. Asukasta avustetaan
vain tarvittaessa ja vältetään puolesta tekemistä. Asukkaan oma mielipide ja suhtautuminen kuntoutukseen huomioidaan.
 Saattohoidossa huomioidaan omaisten tukeminen ja osallistuminen kuolevan potilaan hoitoon sekä noudatetaan
lääkintöhallituksen antamia terminaalihoitoa koskevia ohjeita (ohjekirja n:o 3024/02/80). Liitteenä on opinnäytetyö saattohoidosta
sekä Ppshp:n laatima Saattohoito -ohjeistus. Voit antaa ohessa olevan Saattomatkalla –oppaan omaisille saattohoidon
alkuvaiheessa.
 Vainajaa pidetään vähintään 2 tuntia kuoleman jälkeen hoiva ja palveluasunnoilla.
Omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä hautaustoimistoon ja järjestämään vainajan hakemisen.
Lääkäri käy kierrolla kerran kahdessa viikossa ja tarvittaessa useammin. Henkilökunta määrittelee lääkärin tarpeellisuuden.
Päivystystapauksissa yhteys Oulun seudun Yhteispäivystykseen tai päivystävään lääkäriin. Toiminnassa olemme tulosvastuullisia.
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4.1 Erityistyöntekijöiden palvelut
Vaatehuolto

Ruokahuolto

Pesulapalvelut ostetaan Oulun keskuspesulasta. Likapyykki

Ruokapalvelut hoidetaan avopalvelukeskuksen keittiöstä.

lajitellaan sille varattuun pussiin. Ulosteiset vaatteet laitetaan

Hoitajat hakevat ruoka- ja astialaatikot isosta aulasta ja

muovipussiin ja sen jälkeen pyykin sekaan normaalisti. Täydet

jakavat ruoan solun keittiöstä asukkaille. Maidot ja muut

pyykkipussit sidotaan huolellisesti.
Likapyykki haetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin. Pyykki
tulee huolehtia lähteväksi kymmeneen mennessä.
Puhtaan pyykin lajittelee kuntouttavan työtoiminnan
työntekijät. Hoitohenkilökunta huolehtii pyykin asukkaiden
kaappiin/vaatehuoneisiin.
Asukkaiden omat vaatteet nimikoidaan pesulassa. Vaate
laitetaan reklamaatiopussiin ja ”nimi II PALVELUASUNNOT
(21204) ” tai ”nimi II HOIVAOSASTO (21202)” - merkintä
päälle. Pussi viedään liinavaatevarastoon, josta sen huolehtii
pyykkiauto pesulaan.

Vaippatilaukset
Vaipat tilataan TENALTA. Vaippatilaukset tehdään tarpeen

kylmät tuotteet sijaitsevat ison salin jääkapeissa.
Ruokatilaukset lähetetään sähköpostitse
avopalvelukeskuksen keittiöön ja tilauksen myös
päivitetään sähköpostilla. Tilaukset löytyvät kanslian

tietokoneelta ”omat tiedostot” -valikosta.
Sähköposti osoite avopalveluun on:
avokeittio@ii.fi
Roskat
Roskien kuljetuksesta huolehtii kuntouttavan työtoiminnan

työntekijät. Kuntouttavan työtoiminnan henkilökunta
määrittelee sen, milloin työntekijät kuljettavat roskat. Muussa
tapauksessa iltavuoroon tulijat vievät roskat huuhteluhuoneesta
roskakatokseen.

mukaan, isompina erinä.
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Lääketilaukset
Iin ja Haukiputaan kunnan yhteinen farmaseutti
toimittaa osaston lääketilaukset xxxxxxxx.
Lääkevarasto on Haukiputaan terveysaseman
tiloissa. Sairaanhoitaja tekee lääketilauksen
perjantaisin. Tilaus tehdään päätteellä Haukiputaan
linkin kautta. Lähi- ja perushoitajien tehtäviin
kuuluu merkitä lääkkeet vihkoon, kun huomaa
lääkkeen loppuvan. Lääkkeitä jakaessa täytyy
ennakoida lääkkeiden menekki.
Lisäksi reseptilääkkeet toimitetaan osaston
kansliaan apteekista.
Jokainen lääkeluvan omaava työntekijä on
velvollinen asettelemaan lääkkeet lääkekaappeihin.

Keskusvarastotilaukset
Kulutustavarat tilataan tarvittaessa Oys:sta Eemeli-ohjelmalla torstaisin.
(Tutustu erillisiin ohjeisiin, jotka löytyvät kansliasta)
Tavarat toimitetaan hoivakodille tiistaisin. Konttoritarvikkeet tilataan
sähköpostilla osoitteesta marja.taskinen@oulunkaari.com
Laboratorio- ja röntgenpalvelut
Laboratoriopyynnöistä tehdään lähete ja toimitetaan se terveyskeskuksen
laboratorioon.
Lääkärin määräämät laboratoriokokeet käy ottamassa laboratorion
henkilökunta ja vie ne tutkittavaksi terveysasemalle. Efficalta, potilaan
papereista, nähdään tulokset. Röntgenpalvelut ostetaan Haukiputaan
röntgenistä. Aika tilataan Iin terveyskeskuksesta.
Sairaankuljetus
Iin kunta on tehnyt sopimuksen sairaankuljetuksesta Alpo Järvenpään
kanssa. Sairaankuljetus tilataan aluehälytyskeskuksen kautta (112).

Taksipalvelut
Asiakas maksaa itse kotiloma kyydit matkustaessaan taksilla. Taksi tilataan numerosta 08 106 466
Hoitoon liittyvissä asioissa taksikyyteihin kirjoitetaan taksilappu, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää omavastuu osuus. Taksilapulla
matkustavat potilaat (tai kyydin tilaava henkilökunta) tilaavat kyydin Pohjois-Pohjanmaan taksikeskukselta numerosta 0100 86500.

24

4.2 Henkilökunnan työaika, ruokailu- ja kahviajat
Henkilökunnan työaika:

B: 06:45- 14:45
A: 07:00- 15:00
I: 13:00- 21:00
P: 13:30- 21:30
Y: 21:00- 07:00 tai
W: 07:00- 12:00
+21:00- 07:00

Henkilökunnan ruokailu- ja kahviajat

9:00 kahvi
(viikonloppuisin 9-10 välillä)
11:00 Ruokailu
13:00 Kahvi

15:00 kahvi
18:00 ruokailu
Yövuorossa ruoka- ja kahvitauot ovat klo 00 ja 05
aikaan tai tilanteen salliessa.

Taukojen aikana vastataan avunpyyntöihin ja soittokelloon!
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4.3 Apuvälineet



Asukkailla on itsellään apuvälinelainaamosta (nimellä lainatut) rollaattorit ja pyörätuolit sekä mahdolliset kävelykepit.
Lisäksi mahdolliset raajojen tuet ovat henkilökohtaisia.



Yhteisessä käytössä apuvälineitä on mm. sähkökäyttöinen nostolaite (2kpl), nostovöitä, haaravöitä, Turner-kääntöteline,
kääntölauta, suihkutuoli (jokaisessa solussa), suihkujakkara, suihkuvaunu(1kpl), siirtolakana, pyörätuolit, geriatriset tuolit,
pyörätuolit, siirrettävät pöydät, virtsapullot ja alusastiat jne.



Tutustu tarvittaessa apuvälineisiin perehdyttäjäsi kanssa!
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4.4 Puhelimet, Fax ja sähköposti



Jokaisessa solussa on oma matkapuhelin.



Solun puhelinta pidetään mukana työskennellessä solussa.







Lisäksi kansliassa on puhelin . Ohjeet puhelimen käyttöön on ohessa. Kanslian puhelin on lähinnä soittokelloon vastaamista
varten.

Faxi löytyy isosta salista.
Sähköposti on jokaisella työntekijällä henkilökohtainen. Voit tiedustella tunnuksiasi palveluesimieheltänne. Samat
tunnukset sopivat myös Intranetin käyttöön.



Sähköposti on: etunimi.sukunimi@oulunkaari.com



Iin hoiva ja palveluasuntojen yhteinen sähköposti on: ii.hoivakoti@oulunkaari.com



Yhteisestä sähköpostista lähetetään mm. ruokatilaukset.
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4.4 Puhelimet, Fax ja sähköposti



Sisäisen postin lähettämiseen tarvitaan henkilönnimi ja toimipaikka. Postit huolehditaan terveyskeskuksen puolelle, niille
erikseen määritettyyn paikkaan. Tästä talonmies hoitaa postit eteenpäin.



Ulkoisen postin (muualle kuin työpisteisiin) lähetykseen merkitään kuoreen koodi ”XX”. Lisäksi kuoreen laitetaan
asianmukaiset merkinnät; nimi, osoite, postinumero ja toimipaikka.

28

4.5 Työturvallisuus ja työhyvinvointi
Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö



Työsuojeluvaltuutettu Paula Veijon tavoittaa numerosta: XXX XXX XXXX sekä sähköpostitse osoitteella:
paula.veijo@oulunkaari.com . Hänellä on vastaanottoaika Iin kunnantalolla palkkalaskennan tiloissa joka kuukauden toisen
viikon maanantaista lähtien, kahdeksan työpäivää peräkkäin. Ennen käyntiä kannattaa aina ensin soittaa.



Oulunkaaren kuntayhtymän työsuojelupäällikkö on Leena Pimperi-Koivisto. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta XXX
XXX XXXX sekä sähköpostitse osoitteella leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com



Epäasialliseen kohteluun liittyvät lomakkeet löydät Oulunkaaren kuntayhtymän Intranetistä: henkilöstöasiat  työsuojelu
 Epäasialliseen kohteluun puuttuminen



Tutustu myös erillisiin lehtisiin: Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuus opas sekä Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja
käsittely työpaikalla sekä Varhainen tuki- ja Päihdeohjelma –toimintamalleihin.

29

4.6 Tiedottaminen ja palaverit



Tiedottaminen yleisistä asioista tapahtuu kanslian ilmoitustaulun kautta.



Palaverivihko löytyy kansliasta, johon jokainen voi kirjoittaa tärkeitä asioita palaveriin käsiteltäväksi. Palaveri etenee vihkon mukaisesti
ja lisäksi käsitellään muita tärkeitä, palaverissa nousseita, asioita.



Palaverit pyritään pitämään jokaisen listan ensimmäisen viikon tiistaina. Palveluesimies määrittää ajan. Palavereihin ei velvoiteta
työajan ulkopuolella, mutta osallistuessasi palaveriin saat vähentää työtunnit joltakin muulta päivältä. Kaikilla työntekijöillä on oikeus
osallistua palavereihin.



Palavereista kirjoitetaan sisältö ylös palaverivihkoon. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus lukea vihkoon kirjatut asiat, ellei työntekijä
ole osallistunut palaveriin.



Palaverissa sovitut asiat ovat sitovia. Tarvittaessa niitä muutetaan seuraavassa palaverissa tai tiedottamalla ilmoitustaululla!
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4.7 Yhteistyötahot
YLEINEN HÄTÄNUMERO
Vanhuspalvelujohtaja, Syrjäpalo Kyllikki
Palveluesimies Pirkko Hanhisalo
Lääkäri Salo Paula
tai
-sisäinen numero
Oulun seudun yhteispäivystys,
iltaisin ja viikonloppuisin,
Päivystävä lääkäri
Iin hoito-osasto:
tai
- sisäinen numero
Syke
-sisäinen numero
Bolus
-sisäinen numero

112
08 587 561 27
08 587 563 10
xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
xxxx

Aatuntupa
Einontupa
Emmintupa
Talonmies:
Rauno Tapio
Päivystävä talonmies

050 430 4036
044 365 5444
050 3950 230

xx xxx xxxx
xx xxx xxxx

Avopalvelun keittiö
Anitta Laurila

xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx

Iin terveysasema
Laboratorio
Veteraanikuntoutus/Kylli
Kuntohoitaja /Terttu
Apuvälinelainaamo

08 587 565 00
xx xxx xxx xx
050 395 0226
050 395 0484
050 395 0484

Iin kotihoito,päivystys (7-22)
Yöpartio (klo 22-06)

xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx

Kuivaniemen hoivakoti
Sari Vitikka

xxx xxx xxxx
08 587 563 46

Haukiputaan röntgen
Pesula (tilaukset)
tai faksi
Pesula (muu pyykki asia)
Pesulan (lähettämö)
Varasto
Lääkevarasto, Haukipudas

xx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
xx xxxx xx
xx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx

08-58756536
xxx xxx xxxx
xxxx
xxx xxx xxxx
xxxx
xxx xxx xxxx
xxxx

Työterveyshuolto (ajanvaraus)
(ma-to 7-18 ja pe 7-16)
työterveyshoitajat:
Pirjo Huusko
Mirja Päkkilä
Työterveysassist.Pirjo Isokoski
Työsuojeluvaltuutettu/Paula Veijo

010 197 010

Taksiasema
Taksi, Joensuu (paaritaksi)
Potilassiirrot(ei kiireelliset)
Tavarataksi
Pohjois-Pohjanmaan taksikeskus

08 106 466
0400 285 243
xx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
0100 865 00

010 345 3911
010 345 3713
010 345 3910
xxx xxx xxxx

xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
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4.8 Ulko-ovi ja hälytysjärjestelmä



Ulko-oven huolehtii lukkoon iltatyöntekijä tai yötyöntekijä klo xx-xx välillä. Oven ollessa lukittuna, vierailijat voivat
käyttää ovikelloa. Ovikellon koodi kanslian puhelimessa ja solujen tauluilla on ”400”. Ovella olijalta voi tiedustella tietoja
kanslian puhelimen kautta, jos ei ole varma millä asioilla vierailija liikkuu.



Hälytysjärjestelmästä kerrotaan ohessa olevissa monisteissa.



Jokaiseen soluun on hälytysranneke, jolla voi hätätilanteessa kutsua vartiointiliikkeen paikalle. Pidä ranneke mukanasi
yövuoron aikana!



Hälytyksiin on reagoitava silloinkin, kun ne tulevat hoito-osastolta. Ks. ohessa oleva ohje!



Kysy perehdyttäjältäsi vahinkohälytyksen peruuttamisesta! Peruutus tapahtuu numeroon xxx xxx xxxxx.
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4.9 Paloturvallisuus ja pelastus ohjeet

Tutustu Pelastussuunnitelmaan, joka on erillinen kansio kansliassa. Tästä kansiosta löydät mm.



Ohjeet paloturvallisuudesta (toiminta palon sattuessa, pelastautumispaikka jne.)



Hätäilmoitus ohjeet



Työpaikan ensiapusuunnitelma



Turvallisuussuunnitelma



Riskien arviointi suunnittelu



Riskien arviointi työpaikalla -kaavakkeen
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5 PALVELUSUHDE- JA HENKILÖSTÖASIAT
5.1 Lomat ja niiden määräytyminen





Voit tarkistaa lomiin liittyvät asiat KVTES:stä.



Lisäksi kesälomia (tai sen osia) on pidettävä touko- ja





keskeytyspyyntö.

3 päivää ylittävät päivät tai eri syystä olevat poissaolot
tarvitsevat AINA terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen.

työkavereiden kanssa yhdessä.

Lomista tehdään itse WebTallennukseen

1-3 päivää voi olla poissa omalla ilmoituksella (koskee
äkillistä sairastumista kuten flunssa/kuume/oksennustauti).

syyskuussa. Lomat sovitaan palveluesimiehen ja



Poissaoloista ilmoitetaan aina palveluesimiehelle puhelimitse.
Viesti tai e-maili ei riitä!

Kesälomat kiertävät kuukausikohtaisesti.
Kesäloma kuukausia ovat kesä-elokuu.



5.2 Poissaolot menettelyineen /WebTallennus /
Varhainentuki -toimintamalli

Terveydenhoitaja voi kirjoittaa 3 päivää sairaslomaa.



Poissaoloista tehdään itse (sairasloman päätyttyä)
WebTallennuksen kautta ilmoitus.

WebTallennuksen ohjeet löydät kansliassa olevasta kansiosta tai Intranetistä!
Kysy tunnukset WebTallennukseen palveluesimieheltänne!
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5.3 Työmatka korvaukset
Matkakustannusten korvaukset


Työmatkakorvaukset haetaan Travel-ohjelmalla.



Ohjelman käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät kansliasta erillisestä kansiosta tai Intranetistä!









Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010-11 liitteen 16 mukaan matkakustannusten korvaukset
ovat seuraavat:
Oma auto
5.000 ensimmäistä kilometriä 0,46 €/km
seuraavilta kilometreiltä 0,41 €/km
lisähenkilöt 0,03 €/km
peräkärry 0,07 €/km

Päivärahat
kokopäiväraha 34 €
osapäiväraha 16 €

Muut korvaukset
ateriakorvaus 8,50 €
Lisätiedot ja soveltamisohjeet:KVTES:n liitteessä 16 sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 18/2010
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5.4 Työterveyshuolto ja virkistystoiminta
5.4.2 Virkistystoiminta

5.4.1 Työterveyshuolto/Ii

Työterveyshuollon palvelut Iissä tuottaa Condia Oy.



Tämä voidaan jakaa 2 päivään/vuosi eli 4h kerrallaan.

Katso tarkemmin osoitteesta: www.condia.fi

Kirkkotie 7, 91100 Ii



Ajanvaraus: p. 010 197 010

Yhteystiedot

Virkistystoiminnasta päätetään yhdessä
osastopalaverissa.

Aukioloajat: ma-to kello 8-16, pe kello 8-15
Avoinna ma-to 7-18 ja pe 7-16

Virkistystoimintaan voidaan käyttää 1 päivä (8h)/vuosi.



Virkistystoimintaa saadaan 25€/vuosi/henkilö. Tämä
tulee käyttää virkistystoiminta päivänä. Sitä ei voi ottaa
rahana eikä luovuttaa toiselle henkilölle.

Työterveyshoitajat;
Pirjo Huusko, p. 010 345 3911
Mirja Päkkilä, p. 010 345 3713
Työterveysassistentti

Pirjo Isokoski, p. 010 345 3910
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5.5 Koulutus ja kehittäminen



Erilaisia koulutuksia järjestetään. Jokainen voi vuorollaan osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin. Palveluesimies kertoo, miten
kustannukset jakautuvat ja kuka koulutuksen maksaa.



Jokaisen työntekijän on suotavaa osallistua työpaikkaohjaajan koulutukseen voidakseen ohjata lähihoitaja opiskelijoita
työyksikössämme.



Lisäksi Oulunkaari tukee omaehtoista koulutusta 3pv/vuosi.



Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikön sijainen, kehitysjohtaja Anu Vuorinen p. xxx xxx xxxx



Henkilöstösihteerinä toimii Sanna Juutinen, p. xxx xxx xxxx



Jokaisella työntekijällä on oikeus kehityskeskusteluun palveluesimiehen kanssa. Kehityskeskusteluihin täytetään erillinen
lomake, jonka pohjalta keskustelut käydään. Keskusteluita sitoo vaitiolovelvollisuus niin työntekijän kuin palveluesimiehen
puolelta.
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5.6 Vakuutukset


Tämän työpaikan lakisääteinen tapaturmavakuutus on Tapiolassa



Vakuutuksen ottaja: Oulunkaaren kuntayhtymä



Vakuutussopimuksen numero: xxx xxxx xxxxx



Tapaturman sattuessa, joko työpaikalla tai työmaalla, ilmoita asiasta heti lähimmälle esimiehelle ja pyydä vakuutustodistus.
Esittämällä vakuutustodistuksen hoitolaitoksessa tai apteekissa saat tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut sekä lääkkeet
maksutta.



Vakuutustodistukseen tulee perustiedot tapahtumasta ja sen allekirjoittaa esimies. Jos on odotettavissa, että tapaturmasta
tulee sekä hoito- että lääkekuluja, vahingoittuneelle voi antaa todistuksen sekä hoitavaa yksikköä että apteekkia varten.



Sen lisäksi täytä netissä tapaturmailmoitus (löytyy Intranet  työtapaturmat)



§ Vakuutustodistuksen ja tapaturmailmoituksen osio ”vahinkoa koskevat tiedot” ovat yhtenevät: jos vakuutuksesta on hoitoja lääkekuluja, todistus menee vakuutusyhtiölle ja tapaturmailmoituksessa voi todeta, että tiedot on jo annettu.




Ohjeet tapaturmailmoituksen tekemiseen pdf-tiedosto (Intranet  työtapaturmat)
Oulunkaaren Y-tunnus on 1006538-5. Se on merkitty valmiiksi vakuutustodistukseen pdf-tiedosto. (Intranet 
työtapaturmat)



Jos käyt työterveyshoitajan tai -lääkärin vastaanotolla työtapaturman takia, muista ilmoittaa, että kyseessä on tapaturma.



Mahdolliset kuitit voi toimittaa vakuutusyhtiöön vastauslähetyksenä, vastauslähetystiedot ovat tässä linkissä (Intranet 

työtapaturmat)


Mikäli tapaturmaan liittyy poissaoloa sattumispäivän jälkeen, tulee ilmoituksessa antaa työsuhdetietojen lisäksi palkkatiedot.
Tältä osin lomakkeen tiedot tulee pyytää palkanlaskennasta.
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6 TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUU ALUEET

Hoivakodin henkilökunta työskentelee yhtenä tiiminä. Työmenetelmien tavoitteena
on, että jokainen henkilökuntaan kuuluva tuntee itsensä aktiiviseksi ja osallistuvaksi
tiiminjäseneksi.
1) Hoiva ja palveluasuntojen toiminnan tavoite ja tehtävä on jokaisen tiiminjäsenen tiedossa
2) Vanhuspalvelun johtaja on yhdessä palveluesimiehen kanssa vastuussa tiedottamisesta sekä osaston edustamisesta
ulospäin.
3) Työntekijöiden kesken on selkeä ja joustava työnjako.
4) Hoitaja, joka ottaa lääkäriltä määräyksen vastaan, huolehtii määräyksen toteutumisesta ja tarvittavista kirjauksista.
5) Yhteisistä periaatteista ja sopimuksista pidetään kiinni.
6) Ongelmat ja ristiriidat puretaan osastopalavereissa ja kehityskeskusteluissa/työnohjauksessa.
7) Asukkaan oikeudet huomioidaan ja vaitiolovelvollisuutta noudatetaan.
8) Jokaisella lääkehoitoon osallistuvalla hoitajalla tulee olla lääkelupa, jota päivitetään säännöllisin väliajoin (3-5vuoden välein). Katso myös lääkehoitosuunnitelma!
9) Jokainen hoitaja toimii omahoitajana 3-4 asukkaalle. Omahoitajana työskennellään pareittain.
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6.1 Omahoitajan tehtävät


Omahoitaja tuntee asukkaansa yksilöllisemmin ja
kokonaisvaltaisemmin verrattuna muuhun tiimiin. Hän
toimii asukkaansa niin kutsuttuna ”puhemiehenä”.



Omahoitajapari jakaa ”oman asukkaan” lääkkeet dosettiin

kansiossa olevan jakolistan mukaan.


Omahoitaja huolehtii, että lähiomaiseen pidetään yhteyttä:
joko keskustelemalla puhelimessa tai omaisen vieraillessa
asukkaan luona. Suositus on, että lähiomaiseen otetaan
yhteyttä vähintään 1krt/kk.



Omahoitaja voi käyttää asukastaan talon ulkopuolisissa
tapahtumissa asukkaan niin halutessa. Talon ulkopuoliset
tapahtumat asiakas maksaa itse.



Omahoitaja tiedottaa asukkaan tiedot myös muulle tiimille.



Hoitoneuvotteluihin osallistuvat asukas, lähiomainen,
omahoitaja ja lääkäri. Tarvittaessa hoitoneuvotteluun voi
osallistua myös sairaanhoitaja ja/tai palveluesimies.



Omahoitaja vastaa asukkaan uusien palveluiden
hankkimisesta yhdessä lähiomaisen kanssa.
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6.2 Hoitajien vastuu alueet


VAIPPAVASTAAVAT : MIRA GOMAN & RAIJA TERHO &



JUNTUNEN & HILLEVI TURPEINEN & RIITTA PERNU

HANNE LESKELÄ


LÄÄKEVASTAAVA: TUULA PERTTULA & HANNELE



PÖYKIÖ


LÄÄKELUVAT/TENTIT/NÄYTÖT: HANNELE PÖYKIÖ



HAAVAHOITO : JOHANNA NIKOLA & PÄIVI
MERILÄINEN





RONDO/ASIATARKASTUS: ULLA HUOVINEN & PIRJO
TYÖVUOROLISTAT: ULLA HUOVINEN & HANNE
LESKELÄ



INFEKTIOIDEN HOITO; JOHANNA NIKOLA & AULI
VITIKKA



RUOKAHUOLTO; KATI SIKALA & ANNE MATTANEN &
EILA TAKKINEN

VAATEVASTAAVAT ; PIRKKO KÄYRÄ & MARITA

MERILÄINEN & LIISA UKKOLA & PIRJO RISSANEN



VARASTO; MINNA PIRI & PÄIVI ERVASTI

KYLPYHUONEET: MERJA ALANIKULA & ANNE



VARASTOTILAUS: PIRJO JUNTUNEN & RIITTA PERNU &

MATTANEN

MARITA MERILÄINEN



OMPELU: AINO MALO



KUKKAVASTAAVAT: AULI VITIKKKA & PIRKKO KÄYRÄ



HIUSTENLEIKKUU: AINO MALO & MINNA PIRI



VIRIKE & VIRKISTYSTOIMIKUNTA: MINNA PIRI, ANNE



LOTTOVASTAAVAT; MARITA MERILÄINEN & HANNE

MATTANEN, MIRA GOMAN, HANNE LESKELÄ &

LESKELÄ

HANNELE PÖYKIÖ



ATK-VASTAAVAT ; PIRJO JUNTUNEN & KATI SIKALA &
HILLEVI TURPEINEN



APUVÄLINEISTÄ HUOLEHTIMINEN: AULI VITIKKA &
MARITA MERILÄINEN
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6.3 Tietokannat
6.3.1 Effica käyttöjärjestelmä

6.3.3 Intranet
6.3.2 HaiPro


Työyksikössämme on käytössä
HaiPro.



Effica -käyttöjärjestelmä on



vaarantavien tapahtumien

käytössä asiakastietojen

raportointimenettely ja

kirjaamisessa. Tutustu kansliassa

tietotekninen työkalu.

oleviin erillisiin ohjeisiin Effican
käytöstä.




Jokaista työntekijää sitoo
vaitiolovelvollisuus. Huolehdi että



olet allekirjoittanut
käyttäjäsitoumus kaavakkeen
palveluesimiehenne kanssa!


Kaavake on ohessa!

HaiPro on potilasturvallisuutta



Intraan pääset Oulunkaaren nettisivujen
alareunassa olevasta "Intranet"-linkistä tai
Intranet löytyy Internetistä osoitteesta
https://sys.galaxo.fi/login.php

 Intranetistä löydät Oulunkaaren
kuntayhtymään ja työpaikkaasi koskevia
tietoja.
 Sivustolta saat eri ohjelmien käyttöohjeet ja

HaiPro:hon pääset kanslian

eri lomakkeet. Intran oikeassa reunassa on

tietokoneen pikakuvakkeelta.

Pikalinkit-valikko, josta pääsee netin kautta

HaiPro:hon kirjataan ”Läheltä piti” –

käytettäviin yleisimpiin ohjelmiin, kuten

tapahtumat ja ”Haittatapahtumat”.

Traveliin, Web-tallennukseen ja Rondoon.

Lisää ohjeita löydät:

 Intranetiin päivitetään lisää

http://www.haipro.fi/fin/ohjeet.aspx

tietoa/tapahtumia/valokuvia/jne kokoajan.
Intranetin tunnukset saat
palveluesimieheltänne.
Tunnus on sama kuin sähköpostitunnuksenne
ja salasana on myös sama kuin
sähköpostissanne.
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7 LUETTELO TYÖYHTEISÖSSÄ NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVISTÄ
LAINSÄÄDÄNNÖISTÄ, SOPIMUKSISTA JA OHJEISTA
7.1 Lait ja asetukset:


henkilötietolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523



laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504



laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609



laki yksityisyyden suojasta työelämässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759



laki kunnallisesta viranhaltijasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304



laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044



tapaturmavakuutuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480608



työaikalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605



työsopimuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055



työterveyshuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383



työturvallisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738



vuosilomalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162
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7.2 Sopimukset ja suositukset


Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/Sivut/default.aspx



Yhteistoimintaa koskevia:



- kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus



- virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta



- sopimus työsuojeluvaltuutetulle annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta



Työhyvinvointia koskevia:



- työssä tapahtuvaa häirintää ja väkivaltaa koskeva itsenäinen puitesopimus



- suositus päihdeasioiden käsittelemisestä kunnallishallinnossa



- työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus



- työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt



- kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus ja työ- ja virkaehtosopimus
ammattiyhdistyskoulutuksesta



Muita:



- virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
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Mistä nämä löytyvät?



www.finlex.fi



Oulunkaaren intranet: https://sys.galaxo.fi/sivu/fi/henkilostoasiat/lainsaadanto/



 Henkilöstöasiat  Lainsäädäntö 
Lait ovat linkitettynä sivustolle.



Sopimuksia ja suosituksia linkistä: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/tyoelamankehittaminen/Sivut/default.aspx



voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/Sivut/default.aspx
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7.3 Asiakasmaksu



Hoivahoidon laitosmaksun perusteet löydät osoitteesta:

http://www.oulunkaari.com/tiedostot/vanhuspalvelut/laitoshoitomaksujen_poytakirjaote.pdf



Maksuun sisältyvät hoito ja huolenpito, hoitotarvikkeet, lääkkeet, rasvat, huoneenvuokra, ruoka, siivous ja pesulapalvelut.



Palveluasumisasiakkaan kanssa tehdään palvelu- ja maksupäätös, joka sisältää asumisen, ateriat ja asiakkaan
kokonaisvaltaisen hoidon.



Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa avopalvelukeskuksesta tai osoitteesta
http://www.oulunkaari.com/tiedostot/vanhuspalvelut/Iin%20vanhuspalvelut/PALVELUKOTIHAKEMUS.pdf
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8 YLEISIÄ OHJEITA

Tutustu alla oleviin ohjeisiin, jotka löydät tämän kansion lopusta:


Käsihygienia -ohje



Veritartuntaohjeet ja ilmoitus veritartunta vaaratilanteesta – kaavake



Tapaturmailmoitus

Tutustu erilliseen lääkehoitosuunnitelmaan ja infektioiden torjunta -kansioon, jotka löydät kanslian hyllystä.


Lisätietoa lääkehoitosuunnitelmasta ja lääkeluvista antavat sh Hannele Pöykiö ja sh Tuula Perttula.



Lisätietoa infektiokansiosta antaa sh Johanna Nikola.
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9 KÄSIHYGIENIA
tärkein infektioiden torjunnan osa-alue
Tärkein hoitoon liittyvien infektioiden leviämistapa on käsien välityksellä tapahtuva kosketustartunta.
On kiinnitettävä erityishuomiota tämän tartuntamahdollisuuden katkaisuun.
Käsien hyvä ihon hoito on oleellinen osa terveydenhuollon henkilökunnan käsihygieniaa.
 Myös asianmukaisten suojakäsineiden käyttäminen kuuluu päivittäiseen potilashoitoon.
Käsihygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään mikrobien siirtymistä henkilökunnan
käsienvälityksellä:
 Henkilökunnan ja potilaan välillä kumpaankin suuntaan.
 Potilaan ympäristön koskettamisen yhteydessä ja potilaasta toiseen.

Käsihygienia käsittää näkyvän lian poiston saippuapesulla sekä käsien desinfektion alkoholipitoisella desinfektioaineella.
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Saippua pesu


kädet pestään saippualla:



näkyvän lian poistamiseksi, wc- käynnin jälkeen, Clostridium difficilen ja noroviruksen aiheuttamien infektioiden yhteydessä ja
jos poikkeuksellisesti on koskettu kehon nesteitä ilman käsineitä.



Saippuapesun riittävän tehon saavuttamiseen tulisi käyttää aikaa 60 sekuntia.



Kädet kostutetaan ensin haalealla vedellä jonka jälkeen niihin hierotaan nestemäistä saippuaa. Kädet pestään juoksevan veden

alla, huuhdellaan ja kuivataan kertakäyttöpyyhkeellä, jolla myös vesihana suljetaan.
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Käsien desinfektio



Käsien desinfektiolla poistetaan käsistä potilaan tai hänen lähiympäristön koskettamisessa käsiin joutuneet mikrobit.



Käsihuuhdetta käytetään:



Ennen ja jälkeen jokaisen potilaskosketuksen.



Ennen virtsatiekatetrin, perifeerisen laskimokanyylin tai muun invasiivisen välineen laittamista.



Kun on koskettanut potilaan ehjää ihoa esimerkiksi syketaajuuden- tai verenpaineen mittaaminen, potilaan siirtäminen.



Käsineiden riisumisen jälkeen aina ja, kun on suojakäsineillä koskettanut elimistön nesteitä tai eritteitä, limakalvoja, rikkinäistä
ihoa tai haavasidoksia.



Kun siirrytään likaiselta alueelta puhtaalle alueelle, samankin potilaan hoidossa (poikkeuksellinen työskentelyjärjestys!).



Kun on koskenut esimerkiksi, hoitovälineisiin potilaan lähiympäristössä.
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Tärkeintä on, että kädet desinfioidaan oikein



Käsihuuhdetta otetaan 3ml, annostelijasta riippuen 2-3 painallusta, jolloin kuivumiseen kuluva aika on 30 sekuntia.



Mikäli kädet kuivuvat 10- 15 sekunnissa, huuhdetta on otettu liian vähän.



Huuhde otetaan kuiviin käsiin ja hierotaan ensin sormenpäihin ja peukaloon, koska niillä kosketaan ensisijaisesti potilasta.





Sen jälkeen huuhdetta hierotaan käsiin joka puolelle, kunnes kädet ovat kuivat.
Käsihuuhdetta ei saa kuivata paperilla, eikä pyyhkiä ylimääriä kyynärvarsiin tai vaatteisiin, koska tämä lyhentää käsien
hieronta-aikaa ja vähentää desinfektiotehoa.



Kyynärvarsiin pyyhkiminen vie tehon koko desinfektiolta, koska silloin käsiin saadaan uudelleen mikrobeja. Käsihuuhdetta ei
myöskään saa tuulettaa ilmassa, vaan sitä hierotaan niin kauan, että kädet ovat kuivat
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Käsien desinfektiointi alkoholihuuhteella


Annostele runsaasti käsihuuhdetta kuiviin käsiin.
Upota sormenpäät huuhdeliuokseen.




Upota toisen käden sormenpäät huuhdeliuokseen




Levitä huuhde joka puolelle käsiä.

Huomioi sormien välit. Huomioi molemmat peukalot. Hiero kunnes kädet ovat kuivat
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Kaksivaiheinen käsien pesu



Ensin saippuapesu ja sitten desinfektio alkoholihuuhteella ei enää pidetä asianmukaisena käytäntönä, koska se ei ole
käsihuuhdetta tehokkaampaa, ja saippua saattaa ärsyttää ihoa.



Jos käsihuuhde hierotaan pesun jälkeen märkiin käsiin, vesi laimentaa alkoholia ja heikentää sen tehoa.



Saippuapesua ennen desinfektiota suositellaan, kun:



kädet ovat näkyvästi likaiset



norovirus- ja Clostridium difficile- potilaiden hoidossa.



Tällöin kädet pitää muistaa kuivata huolellisesti pesun jälkeen, ennen kuin niihin hierotaan alkoholihuuhdetta!
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Alueet, jotka yleisimmin jäävät huonosti pestyiksi
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Kynsien kunto:
Tärkeä osa käsihygieniaa



kynsien alla ja niiden seudussa on suuri osa käsien mikrobeista



Kynsien ei tule ulottua sormenpäiden yli ja niiden reunojen on oltava sileät >pitkät ja rosoiset kynnet rikkovat helposti
suojakäsineet.



Teko- tai rakennekynsien käyttö ei ole sallittua potilastyössä >niiden alle kertyy hyvin helposti likaa ja ne ovat otollinen
kasvualusta mikrobeille. Lisäksi estävät tehokkaan desinfektion.



Tuoreen kynsilakan ei ole todettu lisäävän mikrobien määrää, sen sijaan lohkeilevassa tai yli neljän vuorokauden ikäisessä
lakassa on todettu runsaammin mikrobikasvustoa.



Jos työntekijä haluaa lakata kyntensä, on suositeltavaa käyttää väritöntä lakkaa. Silloin kynsien alustan mahdollinen lika on
helpommin havaittavissa.
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Sormukset



Sormusten alla on enemmän mikrobeja kuin muualla sormien iholla.



Mitä useampi sormus on sormessa, sitä suurempi on käsien mikrobimäärä.



Työntekijöiden käsi-ihottumat alkavat usein juuri sormusten alle jääneen kosteuden ja pesuainejäämien vuoksi.



Potilastyössä ei tule käyttää sormuksia, sillä ne estävät hyvän käsihygienian toteutumisen. Käsihuuhde ei pääse vaikuttamaan
sormusten alle!



Myös rannekellot ja -korut keräävät runsaasti mikrobeja ja kun niitä kosketellaan käsillä työpäivän aikana, siirtyvät
mikrobit sormenpäihin.
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