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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Palveluntuottaja 
Nimi: Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0176699-9 

 
Kunnan nimi: Muurame 
Sote -alueen nimi: Keski-Suomi 

Toimintayksikön nimi 
Muuramen vanhus- ja vammaispalvelut; vuodeosasto ja kotihoito 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Muurame: Virastotie 10, 40950 Muurame 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Vuodeosasto; aikuisväestölle, 18 potilaspaikkaa 
Kotihoito; kotiin annettavaa palvelua vammaisille, ikäihmisille, pitkäaikaissairaille sekä mielenterveys- ja päihdekun-
toutujille, asiakkaita noin 160. 

Toimintayksikön katuosoite 
Virastotie 10 

Postinumero 
40950 

Postitoimipaikka 
Muurame 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja 
Tiina-Emilia Seppänen 

Puhelin 
014 659 910 
050 477 1907 

Sähköposti 
tiina-emilia.seppanen@muurame.fi 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 
Laboratoriopalvelut: Fimlab, Virastotie 10, 40950 Muurame 
Ateria- ja ruokapalvelut: Kylän Kattaus, Muuramen ravintokeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame 
Lääkkeiden annosjakelu: Oma apteekki, Pharmac Finland Oy/ Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa ja  Muuramen ap-
teekki, Setäläntie 2, 40950 Muurame 
Sairaala-apteekki: Ksshp sairaala-apteekki, Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä  
Vartija-palvelut: K2 Turvapalvelut Oy, Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä, 010 524 8300 
Turvapuhelinpalvelut sekä lisälaitteet: AddSecure Smart Care Oy, Hiomotie 30 00380 Helsinki p. 010 4088117 

Työntekijöiden turvapainikkeet sekä hoitajakutsujärjestelmä: Viria Security Oy, Tiilitie 8, 01720 Vantaa 
 

 
 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 
 
Vuodeosasto tarjoaa ympärivuorokautista perussairaanhoitoa pääasiassa Muuramen kunnan aikuisväestölle. Vuode-
osastolla toimitaan yhteistyössä omaisten, eri ammattiryhmien ja muiden hoitoyksiköiden kanssa. Hoidon suunnitte-
lussa ja toteutuksessa on perustana kuntouttava, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävä työote. 
 
Kotihoito järjestää kotihoitoa sekä tukipalveluja niille kotona asuville asiakkaille, joiden toimintakyky ja itsestä huoleh-
timinen on alentunut ikääntymisen, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Kotiin annettavat palvelut voivat olla 
säännöllisiä tai tilapäisiä. Kotikäyntejä järjestetään kaikkina vuorokauden aikoina. Kotihoidon tavoitteena on tukea 
ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten henkilöiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään tukipal-
veluiden avulla. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Muuramen kunnan strategiassa vuosille 2016 – 2021 hyvinvointipalveluja ohjaavia strategisia periaatteita ovat: 

- tehokas ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen 
- joustavat, oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut sujuvan arjen turvaamiseksi 

 

mailto:tiina-emilia.seppanen@muurame.fi
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Kaikkia hallintokuntia ohjaavia strategisia periaatteita ovat tasapainoinen talous, muuntautumiskykyinen ja kokeileva 
organisaatio, uuden teknologian hyödyntäminen, vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva kuntalainen sekä Liikkuva Muu-
rame -toiminta. 
 
Yksiköiden toimintaa ohjaavat muun muassa vanhuspalvelulaki, terveydenhuoltolaki sekä laki potilaan oikeuksista.  
Yksiköissämme noudatetaan hoitoalan ammattieettisiä periaatteita, joita ovat muun muassa potilaan kunnioittaminen 
ja itsemääräämisoikeus, ammatillisuus sekä vastuullisuus. Arvot ohjaavat käytännön työtä silloin, kun lainsäädäntö ei 
anna yksiselitteisiä vastauksia käytännöstä nouseviin erityiskysymyksiin. 
 
Ammattieettiset periaatteet näkyvät toiminnassamme seuraavasti:  
1. Potilaan kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus 

- Asiakkaan/potilaan huomiointi kokonaisvaltaisesti, yksilöllisesti ja arvostaen (tausta, ikä, toiveet, sairaudet, toi-
mintakyky, persoona, vakaumus) 

- Asiakkaan/potilaan omien toiveiden sekä tottumusten huomiointi 
- Asiakas/potilas otetaan mukaan häntä koskevaan päätöksentekoon 
- Hoitoon sitoutuminen ja potilaan oma motivaatio tärkeää, hoito vapaaehtoista 

2. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 
- Hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen 
- Asiakkaita/potilaita kohdellaan tasa-arvoisesti huomioiden heidän tarpeensa  

3. Turvallisuus ja vastuullisuus 
- Toiminnassamme korostuu turvallisen ja luottamuksellisen asiakassuhteen ylläpitäminen 
- Ystävällinen ja inhimillinen kohtelu ja käyttäytyminen hoitotilanteissa sekä asiakkaan kotona 
- Hoidon saatavuus ja jatkuvuus on turvattava: asiakas luottaa saavansa ”sairautensa mukaista” hoitoa esim. 

oikeat lääkkeet ja oikeat hoidot. 
- Kaikkia työntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolo 

4. Ammatillisuus sekä yhteisöllisyys 
- Yksikössä tehdään moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä potilaan parhaaksi 
- Omaiset otetaan mukaan hoidon suunnitteluun  
- Hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja/tai omaisten kanssa (yhteiset tavoitteet/keinot/toteutus/arviointi jo tu-

lovaiheessa) 
5. Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen 

- toimitaan kuntouttavan periaatteen mukaisesti, aktiivisesti potilaan omaa toimintakykyä tukien ja kannustaen 
- Tuetaan potilaiden/asiakkaiden omatoimisuutta, mm. kannustetaan kodin askareisiin.  

Kokonaisvaltaisen hoidon avulla pyritään ennaltaehkäisemään tulevia riskejä tai lisäsairauksia panostamalla ohjauk-
seen ja varhaiseen puuttumiseen 
 
 
3 RISKINHALLINTA 

 
Palveluiden riskit, niiden tunnistaminen ja ehkäisy 
 
Riskien tunnistaminen ja hallinta ovat olennainen osa omavalvontasuunnitelmaa ja riskinhallinnan avulla laatua ja 
asiakasturvallisuutta pyritään parantamaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetet-
tujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. 
 
Muuramen kunnassa toimii työsuojelutoimikunta, jonka tavoitteena on luoda ja ylläpitää turvallisia työoloja, laitteita 
ja menetelmiä kaikkia työntekijöitä varten sekä hankkia sellaista tietoa, koulutusta ja ohjausta, jota tarvitaan turvalli-
suuden ylläpitämiseksi. Työsuojelu toimii yhteistyössä kunnan johdon ja työterveyshuollon kanssa. 
 
Erilaisten riskien ja vaaratekijöiden ennakointi, tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat riskinhallinnan toimenpiteitä. 
Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 
 
1. Palvelujen tuottamiseen ja asiakas/potilastyöhön liittyviin riskeihin 

- pistotapaturmat (yksikön ohjeistus pisto- ja vaaratilanteissa) 
- tartuntataudit 
- lääketurvallisuus 
- aggressiiviset potilaat/omaiset 
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2. Toimitiloihin ja laitteisiin liittyviin riskeihin 
- työturvallisuus, tilat ja laitteet 
- toimitusviiveet 
- tapaturmat (liukastumiset, kaatumiset) 
- tulipalo, sähkövika  
- Asiakkaan kodin tilat, lemmikkieläimet 

3. Henkilöstöön liittyviin riskeihin 
- henkilöstön osaaminen ja perehdytys (perehdytysohjelma: love/lop, laiteajokortti) 
- opiskelijat (vaitiolo, luottamus, omat tunnukset) 

4. Tietosuojaan ja laitteisiin liittyviin riskeihin 
- tietoverkko-ongelmat ja tietoturva (tietoturvaohjeistus) 
- tietojen siirtymisen ongelmat, esim. yksiköiden välinen tiedonsiirto 

 
Työntekijöillä on velvollisuus ja vastuu tuoda toiminnasta vastaavan tietoon havaitsemansa riskit viipymättä ja mata-
lalla kynnyksellä.  
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaille täytetään asumisturvallisuuden tarkistuslomake (SPEK) hoito- ja palvelusuunnitel-
man päivityksen yhteydessä. Asiakkaan kotoa pyritään poistamaan asumisturvallisuutta vaarantavat tekijät yhdessä 
omaisten kanssa. Lomaketta käytetään työvälineenä myös palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä ja hyvinvointia edis-
tävillä kotikäynneillä. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 
Riskienhallinnasta vastaa yksikön esimies yhdessä vanhus- ja vammaispalveluiden työryhmän kanssa.  Työryhmään 
kuuluvat vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja sekä -koordinaattori, vuodeosaston osastonhoitaja, kotihoidon esi-
mies, kotihoidon palveluohjaaja sekä vammaispalveluohjaaja.  
 
Omavalvontasuunnitelman laatimiseen on osallistunut koko vanhus- ja vammaispalvelun henkilöstö. Omavalvonta-
suunnitelmaa käytetään perehdyttämisen apuvälineenä ja esimiesten vastuulla on varmistaa, että kaikki työntekijät 
ovat omavalvontasuunnitelmaan tutustuneet kuittaamalla seurantalistan allekirjoituksellaan.  
 
Muuramen kunnan koko henkilöstölle tehdään neljän vuoden välein riskien ja vaarojen arviointikartoitus (RVA). Kar-
toituksella selvitetään yksiköiden henkilöstön työolosuhteita, työn kuormitustekijöitä ja mahdollisia vaaratekijöitä ja 
vastausten pohjalta laaditaan yhteenveto, toimenpideohjeet sekä seuranta-aikataulu, jonka jälkeen tulokset raportoi-
daan työsuojelupäällikölle. Viimeisin riskinarvio on tehty toukokuussa 2019 ja siinä havaittuja kehittämiskohteita oli-
vat muun muassa: 

- kotihoidon henkilöstön työturvallisuuden lisääminen, mm. turvahälyttimet, liukastumisten ehkäisy 
- tiedonkulun parantaminen kotihoidon eri yksiköiden välillä sekä 
- tietosuojaan liittyvät parannukset koko henkilöstöllä 

 
Uudet työntekijät sekä opiskelijat perehdytetään turvallisuusasioihin turvallisuuskävelyllä (mm. poistumistiet, paloil-
moittimet, alkusammutusvälineet ym.) mahdollisimman pian työn aloittamisen jälkeen. Osastolla on sähkökatkon va-
ralta varavoima sekä alkusammutusvälineistö. Lisäksi henkilöstö koulutetaan alkusammutukseen 5 vuoden välein. Ter-
veyskeskuksen palo- ja pelastussuunnitelma on henkilöstön luettavissa sähköisenä Hyvinvointiliikelaitoksen verkkole-
vyltä TKPosti (V:) -> Pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman on laatinut K2 Turvapalvelut yhteistyössä Hyvinvointi 
-liikelaitoksen johtoryhmän kanssa v. 2019.  
 
Riskien käsitteleminen 
 
Vuodeosastolla ja kotihoidossa on käytössä Haipro-järjestelmä, jonka kautta henkilöstö tekee sähköiset potilasturvalli-
suus- tai uhka- ja vaaratilanneilmoitukset. Potilasvahinkotapaukset kirjataan potilaan tietoihin hoitokertomukseen ja 
asiasta ilmoitetaan potilaalle ja/tai omaiselle mahdollisten korvausten vuoksi. Haipro-ilmoitukset käsittelee yksikön 
esimies, joka tekee niille riskiarvion ja tarvittaessa siirtää ilmoituksen oikealle tapahtumayksikölle. Haipro-ilmoitukset 
käydään noin joka toinen kuukausi kootusti läpi läpi siinä yksikköpalavereissa, jossa tapahtuma on tapahtunut. Tarvit-
taessa ilmoitus voidaan käsitellä myös laajemmin. 
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Vaara- ja uhkatilanteista tehdään kirjallinen ilmoitus esimiehelle Haipro-järjestelmän kautta. Vaaratilanneilmoitukset 
käsitellään työryhmässä sekä työyhteisökokouksissa. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään suunnitelmallisesti ja viipy-
mättä. 
 
Työtapaturma sekä uhka- ja vaaratilanneilmoitukset toimitetaan työsuojelupäällikölle sekä työsuojeluvaltuutetulle 
työsuojelulautakunnan käsittelyä varten. Työsuojelulautakunta käsittelee asian ja antaa tarvittaessa ohjausta sekä 
jatko-ohjeet työyhteisölle kirjallisesti. Yksiköiden Haipro-ilmoitukset käsitellään vanhus- ja vammaispalveluiden työ-
ryhmässä puolivuosittain.  
 
Korjaavat toimenpiteet 
 
Esimies seuraa Haipro-ilmoitusten luonnetta ja tarvittaessa yksiköissä ryhdytään toimiin, mikäli toistuvia haittatapah-
tumia ilmenee. Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään kor-
jaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa, yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tällaisia toimenpi-
teitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisem-
miksi. Uudet toimintaohjeet ja korjaavat toimenpiteet kirjataan palaverimuistioon kaikkien työntekijöiden tiedoksi. 
Tavoitteena on vähentää ja korjata virheellisiä toimintatapoja sekä ennaltaehkäistä vaaratilanteiden syntymistä. 
 
Läheltä piti -tilanteet ja haittatilanteet kirjataan, käsitellään yhdessä ja toimitaan työsuojelun ohjeiden mukaisesti. Hen-
kilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta (mm. lääkehoito, aggressiivisen- tai päihdeasiakkaan kohtaamisesta) ja 
ohjeistusta riskien hallintaan työsuojelun kautta. Henkilökunnalle korostetaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä 
riskien estämiseksi. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Läheltä piti -tilanteet ja niihin liittyvät uudet toimenpiteet käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa. Vuodeosastolla 
ja kotihoidossa henkilöstöä tiedotetaan toimintatapojen tai -käytänteiden muutoksista työyhteisöpalavereissa, sähköi-
sellä ilmoitustaululla ja/tai sähköpostilla. Työyhteisöpalavereista kirjataan muistio, joka tallennetaan verkkokansioon, 
jotta se on kaikkien nähtävillä työyksiköstä riippumatta. Lisäksi muistiot tulostetaan kotihoidon ja vuodeosaston kahvi-
huoneen kansioon. 
 
 
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilöt 
 
Vuodeosaston ja kotihoidon omavalvontasuunnitelma on osa vanhus- ja vammaispalveluiden omavalvonnan kokonai-
suutta. Vuodeosaston ja kotihoidon omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen ovat osallistuneet sekä 
vuodeosaston että kotihoidon henkilöstö yhdessä osastonhoitaja Noora Rantasen sekä kotihoidon esimiehen Sira Sa-
lon kanssa.  
 
Vanhus- ja vammaispalveluiden omavalvontasuunnitelman ovat koonneet ja päivittäneet vanhus- ja vammaispalvelui-
den johtaja Tiina-Emilia Seppänen, vanhuspalveluiden koordinaattori Sirpa Lahtinen ja vammaispalveluiden ohjaaja 
Anita Myllymäki. 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta 
 
Vuodeosaston ja kotihoidon omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai välittömästi, kun toimintata-
voissa tapahtuu palvelun laatuun ja/tai asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Omavalvontasuunnitelman päivittä-
misestä vastaavat omavalvontatyöryhmän jäsenet (ks. yllä). 
 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajantasainen omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävillä asiakkaille, omaisille sekä asiasta kiinnostuneille Muura-
men kunnan Internet-sivuilla, www.muurame.fi/omavalvontasuunnitelma. Kaikissa omavalvontasuunnitelmaa koske-
vissa yksiköissä (vuodeosasto, kotihoito sekä asumisyksiköt) on saatavilla omavalvontasuunnitelman sähköinen versio 
yksiköiden verkkoasemilla. 

http://www.muurame.fi/omavalvontasuunnitelma
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 
Palvelutarpeen arviointi (kotihoito) 
 
Kotihoidossa asiakkaan palveluntarpeenarvioinnin tekee asiakkaan kokonaistilanteesta vastaava työntekijä, pääasiassa 
ikäihmisten palveluohjaaja. Palveluiden kartoituspyynnön tultua asiakkaaseen ollaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäi-
vän kuluessa, jolloin sovitaan kartoituksen ajankohta, paikka sekä osallistujat (esim. omainen, edunvalvoja, sosiaali-
työntekijä) asiakkaan tilanteen mukaan. Palveluiden kartoitus tehdään joko asiakkaan kotona tai paikka sovitaan asiak-
kaan tilanteen mukaan. Palveluiden kartoitusta varten varataan aikaa n. 1-2 tuntia. Palveluohjaaja informoi erilaisista 
ikäihmisten palveluista tarpeen mukaan ja ohjaa asiakasta oikeiden palveluiden piiriin. Päihde- ja mielenterveysasiak-
kaiden kohdalla palvelutarpeen arvioinnin tekee aikuissosiaalityöntekijä tarvittaessa yhteistyössä palveluohjaajan 
ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. 
 
Palveluntarpeen arvioinnissa käytetään apuna erilaisia toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen mittareita, joita ovat 
muun muassa: 

- RAVA: toimintakykymittari 
- Barthelin indeksi: toimintakykymittari 
- Kaatumisvaaran arviointi (UKK-Instituutti) 
- MMSE: lyhyt muistitutkimus 
- GDS: myöhäisiän depressioseula 
- SPPB: lyhyt fyysisen suorituskyvyn mittari 
- MNA: lyhyt ravitsemusseula 
 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen 
edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. 
Palvelutarpeen arvioinnissa huomionkohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä 
kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeenarviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, 
psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkene-
mistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvat-
tomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Kartoituksessa esiin tulevien asioiden perusteella asiakas ohjataan 
tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.  
 
Mikäli asiakkaan kohdalla täyttyvät Muuramen kunnallisen kotihoidon kriteerit, voidaan asiakkaalle aloittaa kotihoi-
don käynnit. Kotihoidon käynnit aloitetaan pääsääntöisesti kuntouttavan arviointijakson kautta. Kuntouttavan arvioin-
tijakson tarkoituksena on arvioida asiakkaan toimintakykyä ja arkitoiminnoissa suoriutumista, sekä tukea asiakkaan 
omatoimisuutta omassa elämässään. Kuntouttavan arviointijakson kesto on 4-6 viikkoa. Mikäli kuntouttavan arviointi-
jakson myötä havaitaan säännöllisen kotihoidon tarvetta, voidaan asiakkaalle aloittaa säännöllisen kotihoidon käynnit. 
 
Hoito- ja palvelusuunnitelma (HoPaSu) 
 
Kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma (jäljempänä HoPaSu) laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa 
(jos asiakas niin haluaa), joko asiakkaan kotona tai kotiutustilanteessa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan perustietoja 
(sairaudet, asuminen ym.), voimavarat ja hänen tarvitsemansa kotihoidon palvelut sekä tukipalvelut. Hoito- ja palvelu-
suunnitelma tarkastetaan puolivuosittain ja aina kun asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia. Asiakkaalle tehdään 
kotihoitopalvelusta kirjallinen asiakasmaksulakiin perustuva maksupäätös. Tämä sekä kopio HoPaSu:sta lähetetään 
asiakkaalle. Maksut tarkastetaan hoitoaikojen muuttuessa tai viimeistään joka toinen vuosi. 
 
HoPaSu kirjataan asiakkaan tietoihin LifeCare-järjestelmään, josta se on henkilöstön saatavissa. Asiakkaiden HoPaSu:t 
löytyvät Kotihoito-kansiosta, hoito- ja palvelusuunnitelma lomakkeelta, jolloin se on myös mobiililaitteen avulla työn-
tekijän saatavilla aina asiakaskäynneillä. 
 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koske-
vaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumi-
selle asetetut tavoitteet. 
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Hoitokertomus, HOKE (vuodeosasto) 
 
Hoitokertomus, HOKE, on vuodeosaston hoitohenkilökunnan päivittäinen kirjaamisen ja tiedonkulun työväline. Potilaan 
saapuessa osastolle hänen potilastietonsa siirtyvät osaston käyttöön sähköisen järjestelmän avulla (kansallinen potilas-
tiedonarkisto, KanTa). Lähettävän hoitoyksikön tietojen sekä potilaan kertoman mukaan potilaasta kootaan esitiedot, 
jotka kirjataan hoitokertomukseen. Esitietoja ovat mm. tulosyy ja hoidon tarve (mitä ja miksi hoidetaan), hoidon kan-
nalta oleelliset ja seurantaa vaativat perussairaudet, toimintakyky nyt ja ennen sairastumista (ns. kotikuntoisuus), asu-
mis- ja tukipalvelut (kotihoidon palvelut, omaishoito tms.?) sekä riskitiedot (esim. hoitoon liittyvät tahdonilmaisut tai 
allergiat). Jo osastolle saavuttaessa hoitohenkilökunta aloittaa pohdinnan potilaan kotiutumisen ja/tai jatkohoidon jär-
jestämisen edellytyksistä.  
 
Jokaisessa työvuorossa potilaille on nimetty oma hoitaja, joka vastaa vuoronsa ajan potilaan hoidosta, seurannasta ja 
raportoinnista ja on näin ollen potilaan hoidon asiantuntija kattavien esitietojen ja hiljaisen raportoinnin myötä. Vuo-
deosastolla hoito on yksilöllistä ja potilaan tarpeista lähtevää. Hoitokertomus laaditaan potilaan senhetkisen tervey-
dentilan mukaan ja sen pääpaino on sairaalahoitoa vaatineessa tilanteessa. Lisäksi hoitokertomus sisältää tietoa esi-
merkiksi potilaan toimintakyvystä, mahdollisesta kivusta, perussairauksien seurannasta, lääkityksistä sekä lääkärin 
ohjeista ja määräyksistä. Hoitokertomusta päivitetään osastojakson aikana aina, kun potilaan tilanteessa nähdään ta-
pahtuneen muutoksia. Suunnitelman toteutumista ja arviointia tehdään kirjaamalla toteutuneet hoitotyön toiminnot 
jokaisesta potilaasta jokaisessa vuorossa. Vuodeosaston omavalvontasuunnitelman liitteeksi on lisätty hoitohenkilö-
kunnalle oma ohje hoitokertomuksen tekoa ja raportin lukua varten (LIITE 1). 
 
Hoitotyön ja seurannan tukena vuodeosastolla käytetään tarpeen mukaan seuraavia mittareita: 
- NEWS: aikaisen varoituksen pistejärjestelmä 
- MMSE: lyhyt muistitutkimus 
- RAVA: toimintakykymittari 
- FRAT: lyhyt kaatumisvaaran arviointi 
- Audit: alkoholin käytön riskit 
- VAS: kivun arviointi 
- BDI: masennuskysely 
- NRS2002: vajaaravitsemuksen riskin seulonta 

 
Vuodeosastolla toimitaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat lähi- ja perushoitajien sekä sairaanhoitajien 
lisäksi fysioterapeutti, lääkärit, laboratorio sekä yhteistyö kotihoidon kanssa.  Kuntouttavan periaatteen mukaisesti 
potilaita motivoidaan omaan kuntoutumiseen ja heidät sekä omaiset otetaan mukaan hoitoa koskevaan päätöksente-
koon, kuten esimerkiksi kotiutuksen suunnitteluun tai hoitolinjauksiin. 
 
Vuodeosaston kirjaamisvastaavina toimivat sh Nina Avikainen ja ph Helena Lassila, jotka seuraavat yleisellä tasolla hoi-
tokertomusten sisältöä ja antavat tukea sekä ohjausta kirjaamiseen liittyvissä asioissa.  
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Rajoittamistoimenpiteisiin ryhdytään vain silloin, jos potilaan sairauden hoito tai potilaan oma tai toisen henkilön tur-
vallisuus sitä vaatii. Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoita-
van lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan tai hoitokerto-
mukseen. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakastietoihin. Kaiken potilaan rajoittamisen tulee ta-
pahtua mahdollisimman turvallisesti, inhimillisesti ja potilaan ihmisarvoa kunnioittaen. 
 
Vuodeosastolla rajoittamistoimia voivat olla laitaluvat, pyörätuolin vyölupa tai magneettiliiviluvat. Kaikkiin rajoitustoi-
miin vaaditaan lääkärin lupa ja ennen rajoittamistoimiin ryhtymistä tulee pohtia niiden haitat ja hyödyt potilaan näkö-
kulmasta. Rajoittamistoimet tulee aloittaa vasta sitten, kun muut hoidolliset toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ta-
kaamaan turvallisuutta. Magneettiliivien käytön periaatteista on kirjattu erillinen ohje henkilöstölle, joka löytyy yksi-
kön omavalvonnan liitteistä (LIITE 2). 
 
Jos asiakas ei pysty itse kertomaan kuinka hän haluaa oman hoitonsa järjestettävän, kuullaan asiakkaan laillista 
edustajaa. Turvapuhelinjärjestelmän kautta muutamalla asiakkailla on poistumisenseurantalaitteita, jotka ilmoittavat 
asiakkaan asunnosta poistumisen. Asiakas hyväksyy itse laitteen asennuksen ja käytön hankintasopimuksessa. 
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Osastolla päihdekatkaisussa olevan potilaan kanssa laaditaan hoitosopimus. Sopimuksella varmistetaan, että potilas 
sitoutuu hoitoon vuodeosastolla vapaaehtoisesti ja tarvittaessa hänen henkilökohtaiset tavaransa voidaan käydä läpi 
kiellettyjen aineiden poissulkemiseksi. Hoitosopimuksessa sovitaan yhteisesti myös vierailijoista. 
 
Mikäli potilas haluaa keskeyttää hoitonsa ilman lääkärin/hoitajien suositusta, tulee potilaan allekirjoittaa hoidon 
keskeytyslomake, jolloin hoitosuhde katkeaa. Tällöin potilaan on voinnin uudelleen heiketessä oltava yhteydessä 
omaan lääkäriin tai päivystykseen, osastolle ei voi palata uudestaan. 
 
Vuodeosaston vierailuaika on pääsääntöisesti klo 12 - 20, jotta aamu voidaan rauhoittaa potilaiden hoidolle sekä lää-
käreiden kierroille ja toimenpiteille. Potilaiden käytössä osastolla on kannettava tietokone sekä langaton wifi. joiden 
käytössä opastaa osaston hoitohenkilökunta. Vuodeosastolla potilaille tarjotaan ruokaa viisi kertaa päivässä. Ruokai-
luajat on ilmoitettu potilashuoneiden ovissa ja hoitajat aktiivisesti niistä tiedottavat.  
 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
Vuodeosastolla ja kotihoidossa työntekijät työskentelevät hoitoalan ammattieettisiä periaatteita noudattaen yksilölli-
sesti ja kunnioittaen. Jokainen työntekijä on yksilö ja tekee työtä omalla persoonallaan.  
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kotihoidon ja osaston henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa 
asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
Asiakkaalla/potilaalla on oikeus osallistua omaan hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon ja määrätä itse asioistaan niin 
pitkään kuin mahdollista. Yksiköissämme pyritään kohtaamaan asiakas/potilas yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. 
Kotihoidossa asiakkaan luona pyritään käymään hänen normaaliin elämänrytmiin sopivina aikoina. Osastolla potilas 
osallistuu omien voimavarojensa mukaan hoidon suunnitteluun, muun muassa osallistumalla hoitopalavereihin, jotka 
pyrimme pitämään erillisessä rauhallisessa tilassa. Kotihoidossa sekä osastolla pyrimme kunnioittamaan asiakkaan 
mielipiteitä ja vakaumusta sekä mahdollisuuksien mukaan toteutamme asiakkaan/potilaan toiveita. Potilashuoneiden 
vuodepaikat on eroteltu väliverhoilla, joilla pyrimme takaamaan yksityisyyden sairaalajakson aikana, jos näin 
toivotaan. 
 
Asiakaspalautteen kerääminen 
 
Mikäli asiakas/potilas kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti tai on muuten tyytymätön kohteluunsa, on hänellä 
oikeus tehdä asiasta muistutus/kantelu toimintayksikön esimiehelle. Palautetta voidaan antaa suullisesti esimerkiksi 
puhelimessa, vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla. 
 
Kirjallisen palautteen voi postittaa osoitteeseen: 
Muuramen Hyvinvointi –liikelaitos 
vuodeosasto ja/tai kotihoito 
osastonhoitaja ja/tai kotihoidon esimies 
Virastotie 10 
40950 Muurame 
 
Suullinen palaute kirjataan ylös ja siitä tiedotetaan yksikön esimiestä. Palautteet käsitellään mahdollisimman pian 
työyhteisöpalaverissa riippuen palautteen laajuudesta. Kirjalliset asiakaspalautteet voidaan jättää myös nimettöminä 
yksiköiden palautelaatikoihin, jotka tarkistetaan viikottain. Vuodeosaston palautelaatikko sijaitsee  päiväsalin 
ilmoitustaululla ja kotihoidon palautelaatikko kotihoidon tiloissa. Palautelomake löytyy omavalvontasuunnitelman 
liitteistä (LIITE 3). 
 
Sähköpostipalautteeseen vastataan kirjeitse, koska sähköpostin turvallisuutta ei voida varmistaa. Palautteeseen 
vastaa ensisijaisesti yksikön lähiesimies. Vastaus annetaan kahden (2) viikon kuluessa, mikäli asiakas on pyytänyt 
palautteeseen vastausta. Ennen vastaamista on varmistettava, että henkilö on oikeutettu saamaan kyseisiä tietoja. 
Mediassa olevaan palautteeseen ei yksiköissä pääsääntöisesti vastata.  
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Yksiköiden asiakkaiden/potilaiden asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain kyselylomakkeella. Osastolla 
asiakastyytyväisyyttä selvitetään  palautekyselyllä, joka täytetään hoitojakson aikana. Asiakastyytyväisyyttä mitataan 
vuosittain huhti-toukokuun aikana ja kotihoidossa asiakastyytyväisyyskysely postitetaan tai viedään asiakkaan luokse 
täytettäväksi kerran vuodessa marras-joulukuussa.  
 
Asiakaspalautteet kerää yksikön esimies ja ne käsitellään yksiköiden työyhteisöpalavereissa mahdollisimman pian. 
Työntekijä antaa asiasta oman vastineensa työnantajalle.  Palautteisiin vastaa ja vastineen antaa ensisijassa yksikön 
esimies.  Asiakas saa vastineen palautteestaan, joka käsitellään asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti hänen niin 
halutessaan.  
 
Asiakaspalautteet käsitellään luottamuksellisesti yksiköiden palavereissa lähiesimiesten johdolla ja annetaan tiedoksi 
Hyvinvointi liikelaitoksen johtoryhmälle. Palautteita hyödynnetään omavalvonnassa sekä toiminnan- ja yhteistyön ke-
hittämisessä yksiköissämme. Kehittämistoimenpiteet kirjataan henkilöstön tietoon muistioon.  
 
Asiakkaan oikeusturva 
 
Muistutusmenettelyssä noudatetaan Valviran 4.11.2011 antamaa ohjeistusta. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista 23 §:ssä säädetään asiakkaan oikeudesta tehdä sosiaalihuollon toimintayksikköön muistutus hoi-
dostaan tai kohtelustaan. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen.  
 
Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus johtavalle 
viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. 
a) Muistutuksen vastaanottaja: 

Tiina-Emilia Seppänen 
vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja 
Virastotie 10, 40950 Muurame 
puh. 014 659 910 / 050 477 1907 
sähköposti: tiina-emilia.seppanen@muurame.fi 

 
b) Sosiaaliasiamies, joka on puolueeton henkilö ja toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana, mutta tekee 

myös yhteistyötä eri viranomaistahojen, järjestöjen sekä palveluntuottajien kanssa. Sosiaaliasiamies antaa vuo-
sittain selvityksen toiminnastaan kunnalle. Selvitys huomioidaan palvelujen kehittämistoiminnassa. 

 
Jos asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen, palveluun tai kohteluun, hän voi keskustella asiastaan sosiaali-
asiamiehen kanssa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on antaa neuvontaa ja ohjausta, hän ei tee päätöksiä eikä 
myönnä etuuksia. Palvelu on maksutonta. Sosiaaliasiamiehen keskeiset tehtävät ovat: 
- neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä 
- avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
- toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
- seurata asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kunnassa 

 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus: 
Eija Hiekka 
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 
puh. 044 265 1080 (puhelinaika maanantai - torstai klo 9-11) 
Sähköposti: sosiaaliasiamies@koske.fi 

  
c) Potilasasiamies: 

Tavoitettavissa puhelimitse ma ja ti klo 12-15 sekä to 8-11 
puh. 014 269 2600 
 

d) Kuluttajaneuvonta: www.kuluttajaneuvonta.fi 
 
  

https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu
mailto:tiina-emilia.seppanen@muurame.fi
mailto:sosiaaliasiamies@koske.fi
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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Muistutusten käsittely ja tavoiteaika 
 
Muistutus otetaan välittömästi käsittelyyn ja siihen annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa kirjallisesti. Vastauksesta 
käy ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on mahdollisesti ryhdytty tai miten asiaa muuten hoidetaan. 
Muistutusvastaukseen ei ole valitusoikeutta. 

 
Kantelu tehdään ylemmälle viranomaiselle eli aluehallintoviranomaiselle (AVI) silloin, kun kantelija kokee organisaa-
tion tai työntekijän menettelyn olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Aluehallintovirasto pyytää selvi-
tystä siltä viranomaiselta, jonka toimintaa kantelu koskee. Kanteluun vastataan annetussa määräajassa. Aluehallintovi-
rasto antaa kantelusta ratkaisun. Kantelupäätös on kannanotto kantelun kohteena olleen toiminnan oikeellisuudesta 
ja siihen voi sisältyä hallinnollista ohjausta, kuten käsityksen ilmaiseminen, huomion kiinnittäminen ja huomautus. 
Kanteluratkaisuun ei ole valitusoikeutta. 
 
Muistutusten ja kanteluiden yhteydessä esiin tulleet tarpeet muuttaa sosiaali- ja perhepalveluiden toimintatapaa huo-
mioidaan ohjeistamalla työntekijöitä tarvittavista toiminnallisista muutoksista. Vanhus- ja vammaispalveluista tehdyt 
valvontapäätökset annetaan tiedoksi vanhus- ja vammaispalveluiden tiimille ja liikelaitoksen johtoryhmälle ja johto-
kunnalle. 
 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

 
Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta 
 
Yksiköissämme, niin kotikäynneillä kuin vuodeosastollakin, asiakkaan/potilaan vointia seurataan ja tuetaan kokonais-
valtaisesti ja yksiköllisesti hänen tarpeidensa mukaisesti. Yksiköissämme toimitaan kuntouttavalla työotteella, jolloin 
pyrimme huomioimaan asiakkaiden/potilaiden omat voimavarat tukemalla ja kannustamalla mm. päivittäisistä toi-
mista selviytymisessä tai kodin pienissä askareissa. Kaikessa työssämme pyrimme tarjoamaan asiakkaille/potilaille hy-
vää ja laadukasta sairauksien hoitoa, seurantaa ja ennaltaehkäisyä moniammatillisesti. 
 
Asiakas/potilas sekä hänen omaisensa otetaan mukaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon heidän kanssa keskustel-
len ja kuunnellen heidän omia tuntemuksiaan ja toivomuksiaan hoitoon tai kotikäynteihin liittyen. Vuodeosastolla on 
käytössä pieni kirjasto, josta potilaat voivat hakea lukemista hoitojakson ajalle. Lisäksi tiloista löytyy lasitettu parveke, 
jota voi kevät/kesäaikaan käyttää vapaasti (tilassa mahdollista ruokailla/viettää aikaa). Mahdollisuuksien mukaan (po-
tilaan tilan niin salliessa) osastolta voi käydä ulkoilemassa sekä kotilomilla lääkärin luvalla ja erikseen sovittaessa. 
 
Muuramessa järjestetään ikääntyneille muun muassa: 
 
- Päiväkeskustoiminta Koskikodilla 4 pvä/vko 
- Ikäihmisten virkistyspäivä 1 x kk seurakuntakodilla 
- Lähimmäisen kammari 1 x vko (to) Nuorisoseurantalo, Muuramen seurakunta, kunnan vanhus- ja vammaispal-

velu ja SPR 
- Muistiryhmä 2xkk (ke) Nuorisoseurantalo, Keski-Suomen muistiyhdistys 
- Ystäväpalvelu, Muuramen seurakunta, kunnan vanhus- ja vammaispalvelu ja SPR 
- Hartaudet osastolla 1xkk, Muuramen seurakunta 
- Hyvänmielenkerho 2xkk (ma), Muuramen seurakunta 
- Liikunta- ja harrastepiirit 

 
Ravitsemus 
 
Jokaisen potilaan ruokavalio suunnitellaan yksilöllisesti allergiat sekä mieltymykset huomioiden. Potilaiden paino kont-
rolloidaan vähintään hoitojakson alussa ja tietoja verrataan aiempiin arvoihin. Tarvittaessa osastolla potilaalle tehdään 
NRS2002- menetelmän avulla vajaaravitsemuksen seulontatesti. Hoitaja arvioi potilaan ravitsemuksellista tilaa myös 
yhdessä lääkärin kanssa. Lääkärin määräyksestä tilataan ravitsemuksellisia verikokeita tai ruokavalioon tehdään muu-
toksia (esim. runsaasti energiaa ja/tai proteiinia sisältävä ruokavalio). 
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Kotihoidossa asiakkaan ruokailutottumuksista keskustellaan, hänen ruokailua ja yleistä vointia havainnoidaan sekä 
seurataan asiakkaan ulkoista olemusta ja painoa säännöllisesti. Paino mitataan noin 1x kuukaudessa ja mittaukset kir-
jataan Seuranta-lehdelle RR-lomakkeelle. Lisäksi apuna voidaan käyttää MNA-mittaria. Tarvittaessa asiakas ohjataan 
ruokailemaan palvelutalo Koskikodilla tai muissa paikallisissa ravitsemusliikkeissä. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle suosi-
tellaan ateriapalvelua tai esimerkiksi Menumat- ruokapalvelua. 
 
Hygieniakäytännöt 
 
Osastolla potilaiden hygieniasta huolehditaan päivittäin aamu- ja iltatoimien yhteydessä. Potilaat käyttävät osastojak-
solla pääsääntöisesti sairaalavaatteita. Osastolla on mahdollisuus käydä suihkussa vähintään kerran viikossa tai poti-
laan tarpeen/tilanteen mukaan, jolloin hoitaja avustaa tarvittaessa. Hoitotarvikkeet ja hygieniatuotteet saa hoitojak-
son aikana osastolta, ellei omia ole mukana. 
 
Kotihoidossa asiakkaan ulkoista olemusta seurataan ja selvitetään, miten asiakas selviytyy hygienian hoidosta. Jos 
asiakas tarvitsee apua pesuissa (suihku/sauna), sovitaan suihkutuspäivä (1xvko) tarpeen mukaan. Päiväkeskuspäivän 
yhteydessä on saatavilla myös kylvetyspalvelua Koskikodilta. Peseytymistä helpottavat apuvälineet kartoitetaan asiak-
kaan kotona kotihoidon tai terveyskeskuksen fysioterapian kautta. Suihkutuksen suojavälineet ovat asiakaskohtaisia ja 
ne säilytetään asiakkaan kotona (kumisaappaat, suihkutusessu ja kertakäyttöiset pesulaput).  
 
Infektioiden ehkäisyssä käsihygienia eli oikeaoppinen käsien pesu sekä desinfektio, ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kotihoi-
don työntekijöillä on mukanaan tarvittavat suojavarusteet asiakaskäynneillä.  Osastosta voidaan palo-ovia hyödyntä-
mällä erottaa erillinen infektiosiipi, jossa potilaat voidaan sijoittaa yhden hengen huoneisiin (huoneet 20–23). Osas-
tolla käsidesiannostelijoita löytyy käytäviltä ja jokaisesta huoneesta. Infektiopotilaita hoidettaessa käytetään lisäksi 
tarvittavia suojavarusteita (esimerkiksi kertakäyttöinen essu, käsineet ja hengitysmaski) infektioiden leviämisen estä-
miseksi. Vierailukieltojen yhteydessä omaisten vierailuja voidaan joutua rajoittamaan. Vierailut ovat kuitenkin sallit-
tuja erityistilanteissa, esimerkiksi saattohoidossa olevan potilaan läheisille. Tällöin hoitaja ohjaa oikean suojavarustuk-
sen. 
 
Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Osastolla potilaan sairaanhoidosta vastaa työvuoron sairaanhoitaja(t). 
 
Kotihoidossa asiakkaan sairauksien seurantaohjeet (esimerkiksi päivittäis- ja viikkoseurannat sekä vuosikontrollit) kir-
jataan HoPaSu:un sekä TIIV-lehdelle, jotka ovat työntekijän mukana mobiilissa aina kotikäynneillä. HoPaSu:un ja TIIV -
lehdelle on kirjattu asiakkaan seurantaan ja hoitoon liittyvät ohjeet ja mittaukset, jotka toteutetaan suunnitelman mu-
kaisesti. 
 
Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa kotihoidon tiimin nimetty sairaanhoitaja, joka seuraa potilaan voin-
tia yhdessä muiden tiimin hoitajien kanssa. Jokainen kotihoidon työntekijä on velvollinen tiedottamaan ja kirjaamaan 
asiakkaan terveyden- ja sairaudentilasta oleelliset tiedot ja muutokset sekä huolehtimaan asiakkaan tarvittaessa jatko-
hoitoon esim. sairaalaan. Kaikki kotihoidon hoitajat ovat omalta osaltaan velvollisia hoitamaan ja ohjaamaan asia-
kasta. 
 
Osastolla potilaan akuutti hammashoito järjestetään Muuramen terveysaseman hammashoitolan kanssa yhteistyössä 
joko osastolla tai hammashoitolassa. Kotihoidossa asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä Muuramen terveysaseman 
hammashoitolaan, puh. (014) 266 2743. 
 
Kotihoidon asiakkaiden kohdalla sairaanhoitajalla tai lähihoitajalla on mahdollisuus konsultoida asiakkaan omalääkäriä 
tai päivystävää lääkäriä ma-pe klo 8-20, puh. (014) 266 2791. Muuramen terveysaseman päivystysajan jälkeen päivys-
tyksestä vastaa Keski-Suomen keskussairaala, jonne tulee aina ensin soittaa hoidon tarpeen arvioita varten, puh. 
116 117. 
 
Kotihoidon henkilöstö voi konsultoida keskussairaalan lääkäriä puh. (014) 269 3561 klo 8-22. Muuna aikana puhelin-
konsultaatiot soitetaan päivystyksen sairaanhoitajalle (24/7), puh. (014) 269 36561, josta soitto ohjataan päivystävälle 
lääkärille. Kiireellistä sairaanhoitoa vaativissa tilanteista tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112. 
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Osasto voi arkisin konsultoida avosairaanhoidon päivystävää lääkäriä klo 20 saakka. Tämän jälkeen osaston henkilö-
kunta on tarpeen vaatiessa yhteydessä Keski-Suomen keskussairaalan päivystävään lääkäriin, joka tekee hoidon arvion 
puhelinkonsultaation perusteella.  
 
Osastolla tapahtuneet kuolemantapaukset toteaa lääkäri virka-aikana. Osastolla vainajaa säilytetään n. kaksi tuntia 
kuoleman jälkeen, jona aikana omaiset voivat käydä hyvästelemässä ja jättämässä jäähyväiset vainajalle. Kotihoidossa 
kuolemantapauksissa otetaan yhteyttä lääkäriin sekä poliisiin. Kuolemantapauksista on laadittu yksikön henkilöstölle 
oma ohje (LIITE 4). 
 
Lääkehoito 
 
Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksessa on koko yksikön kattava lääkehoitosuunnitelma, joka perustuu Terveyden- ja 
hyvinvointilaitoksen (THL) Turvallinen lääkehoito-oppaaseen. Lääkehoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä ylilääkä-
rin, lääkevastaavien sekä esimiesten kanssa. Lääkehoitosuunnitelma on osa perehdytystä ja sitä tarkistetaan ja päivite-
tään kerran vuodessa. Lääkehoitosuunnitelma löytyy henkilöstön liitteistä. 
 
Kaikilla työntekijöillä on oltava hyväksytty LOP/LOVE-teoria ja lääkelaskut sekä toimipaikkakohtaiset näytöt suoritet-
tuna. Hoitoalan opiskelijat toimivat aina ohjaajan tai työpaikkaperehdyttäjän valvonnan alla eivätkä toteuta lääkehoi-
toa itsenäisesti. 
 
Vuodeosaston lääkevastaava: sh Laura Nieminen 
Kotihoidon lääkevastaavat: sh Saara Räihä ja sh Anu Siivola 
 
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
Vuodeosasto ja kotihoito työskentelevät päivittäin yhteistyössä potilaiden parhaaksi. Samassa kerroksessa sijaitsevat 
toimitilat mahdollistavat nopean tiedonkulun sekä sairaanhoitajan konsultaatiot tarvittaessa. Yksiköt tekevät jatku-
vasti yhteistyötä myös eri toimijoiden kanssa (fysioterapia, laboratorio- ja lääkäripalvelut, päiväkeskus jne.). Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin kanssa Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksella on yhteinen potilastietojärjestelmä (Li-
fecare), joka mahdollistaa tiedonkulun eri yksiköiden välillä turvallisesti ja tehokkaasti. 
 
Vanhuspalveluiden HOPO eli hoidon porrastus -työryhmään kuuluvat lääkäri, vuodeosaston osastonhoitaja, kotihoi-
don esimies, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja ja ikäihmisten palveluohjaaja. Asiakkaan kanssa työskentelevät 
työntekijät ottavat yhteyttä tarvittaviin tahoihin asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Vuodeosastolla on kerran viikossa 
lääkäreiden, kotihoidon sekä osaston vastuuhoitajien yhteistyöpalaveri, jossa osaston ja kotihoidon yhteisien asiakkai-
den jatkosuunnitelmia käydään läpi. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut 
 
Ostopalveluna tuotettujen palveluiden (lueteltu kohdassa 1) sisältöä, laatua ja asiakasturvallisuutta seurataan sään-
nöllisen yhteistyön avulla sekä vuosittaisten yhteistyöpalavereiden muodossa. 
 
Ostopalveluna ostetut kotihoitopalvelut/-käynnit sovitaan kirjallisesti yrittäjän kanssa HoPaSu:un. Palvelun tuottajalle 
toimitetaan tarvittavat asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot esim. TIIV-lehti käyntiä varten. Tärkeät ja kiireelliset asiat 
viestitään puhelimella. 
 
 
7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman 
lainsäädännön perusteella.  
 
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksella on koko yksikön kattava palo- ja pelastussuunnitelma, joka on päivitetty v. 
2019. Henkilökunta tutustuu palo- ja pelastussuunnitelmaan osana perehdytystä sekä osallistuu aika ajoin yksikön tur-
vallisuuskävelyyn, missä käydään läpi toimintaohjeet esimerkiksi tulipalon syttyessä. 
 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6
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Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen henkilöstö käy alkusammutuskoulutuksissa 5 vuoden välein (seuraava 2021). 
Viimeisin pelastautumisharjoitus on tehty vuodeosastolle v. 2010, pelastautumisharjoituksia tehdään yksikköön 5 vuo-
den välein. 
 
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitokselle on laadittu, potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden ja laadukkaan hoidon ta-
kaamiseksi, potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma (päivitetty 9.1.2018). Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma 
sekä yksikön tietoturvaohjeistus (1.1.2017) löytyvät henkilöstölle yksikön verkkokansiosta. 
 
Kotihoidon asiakasturvallisuutta pyritään lisäämään turvapuhelinjärjestelmällä. Kotihoidon henkilöstöllä on käytössä 
paikantava henkilöturvanappi ja osastolla on vuorokohtaiset turvanapit, joiden avulla työntekijä voi hälyttää apua vaa-
ratilanteessa. Vartiointipalvelu on käytettävissä turvaamaan työntekijöiden turvallisuus asiakas- ja hoitotilanteissa niin 
kotihoidossa kuin osastollakin.  
 
Yksiköiden henkilöstöllä on velvollisuus huolehtia oman työympäristönsä esteettömyydestä ja turvallisuudesta. Mikäli 
työntekijä huomaa esimerkiksi asiakkaan kotona paloturvallisuutta vaarantavia seikkoja tai onnettomuusriskejä, tulee 
hänen em. riskeistä ilmoittaa asiakkaan omaisille tai taloyhtiön isännöitsijälle. Paloturvallisuusriskeistä ilmoitus teh-
dään palo- ja pelastusviranomaiselle.  
 
Kotihoidossa mahdollisesta asiakkaan edunvalvonnan tarpeesta tehdään ilmoitus Digi- ja Väestötietovirastoon.  
 
8 HENKILÖSTÖ 

 
Henkilöstön määrä ja rakenne 
 
Vuodeosasto toimii ympärivuorokautisesti kolmessa vuorossa. Aamuvuorossa työskentelee viisi (5), iltavuorossa 
kolme (3) hoitajaa ja yövuorossa 2 hoitajaa. Jokaisessa vuorossa on oltava vähintään yksi kaikki lääkeluvat ja näytöt 
suorittanut sairaanhoitaja. Hoitotyön opiskelija (sairaanhoitaja-opiskelija), jolla on riittävä määrä opintopisteitä, voi 
työskennellä työvuorossa toisen sairaanhoitajan kanssa. 
 
Henkilöstörakenne, vuodeosasto: 
Osastonhoitaja (sh, lähiesimiestyön ammattitutkinto, LAT) 
8 sairaanhoitajaa (AMK) 
7 lähi- tai perushoitajaa 
1 osastosihteeri 
Vakituisten työntekijöiden lisäksi osastolla työskentelee sairaanhoitajia sekä lähihoitajia määräaikaisissa työsuhteissa 
mm. vuosilomien aikana. Lisäksi vuodeosastolla työskentelee laitoshuoltajia, jotka ovat teknisen toimen työntekijöitä. 
 
Kotihoito toimii myös ympärivuorokautisesti kolmessa vuorossa. Aamuvuorossa on arkisin kuusi hoitajaa ja viikonlop-
puisin ja juhlapyhinä kolme. Kotihoidon iltavuorossa työskentelee kaksi hoitajaa ja yövuorossa työskentelee yksi lähi-
hoitaja. Nilatuvan tiimi toimii klo 7.30-20.30 välisenä aikana, jolloin sekä aamu- että iltavuorossa on yksi työntekijä. 
Kaikilla kotihoidon työntekijöillä tulee olla voimassa olevat lääkeluvat. 
 
Henkilöstörakenne, kotihoito ja Nilatuvan tiimi: 
Kotihoidon esimies (fysioterapeutti, TtM) 
Ikäihmisten palveluohjaaja (fysioterapeutti/lähihoitaja) 
2 sairaanhoitajaa (AMK) 
15 lähi- tai perushoitajaa 
Vakituisten työntekijöiden lisäksi kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia sekä lähihoitajia määräaikaisissa työsuh-
teissa mm. vuosilomien aikana. 
 
Henkilöstön riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstöresurssien riittävyyttä arvioidaan vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä. Henkilöstön riittävyyden 
tarkastelussa kiinnitetään huomiota asiakasmääriin, palvelujen saatavuuteen ja uusien palvelujen kehittämiseen. 
 
Yksikköön on perustettu liikkuvien työntekijöiden henkilöstöpooli marraskuussa 2018, jonka avulla lyhyiden poissaolo-
jen aiheuttamaa sijaistarvetta on voitu paikata. Äkillisiin sairauspoissaoloihin käytetään ensisijaisesti henkilöstöpoolin 
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liikkuvia työntekijöitä tai tarvittaessa palkataan sijainen esimiehen harkinnan ja vallitsevan tilanteen mukaan. Lä-
hiesimies päättää sijaisten palkkaamisesta. 
 
Työvuorosuunnittelussa huomioidaan riittävä miehitysvahvuus eri työvuoroissa. Työyksiköissä on käytössä autonomi-
nen työvuorosuunnittelu, jonka avulla työntekijä voi itse vaikuttaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Esimiehen 
vastuulla on lopullisesti varmistaa oikea työntekijämitoitus jokaisessa työvuorossa ja tarvittaessa muuttaa henkilöstön 
itse suunniteltuja vuoroja ennen työvuorolistojen julkaisemista. Autonomisen työvuorosuunnitelman periaatteet löy-
tyvät yksiköiden verkkoasemilta. 
 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja päättää Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen henkilöstön rekrytoinnista talous-
arviomäärärahojen puitteissa yhdessä liikelaitoksen johtoryhmän ja kunnan johtoryhmän kanssa. Työsuhteisiin ja vir-
koihin haetaan täyttölupa liikelaitokselta ja kunnan johtoryhmältä. Hakumenettely toteutetaan Kuntarekryn kautta. 
 
Työnhakijoiden soveltuvuutta työtehtävään arvioidaan haastattelun yhteydessä. Haastattelussa tarkistetaan hakijoi-
den koulutustausta, työkokemus sekä Valviran laillistamispäätös. Lisäksi tiedot tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (JulkiTerhikki). Rekrytoinnissa tarkistetaan myös hakijan henkilöllisyys ajo-
kortista tai muusta henkilökortista. 
 
Henkilöstön perehdyttäminen  
 
Toimintayksikön henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvon-
nan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. 
 
Perehdytyksestä vastaa esimies, joka käyttää perehdytyksessä apuna Vanhus- ja vammaispalveluiden omaa perehdy-
tyslomaketta, johon sekä perehdyttäjä että perehdytettävä kuittaavat omalla nimikirjoituksellaan asian käsitellyksi. 
 
Uudelle työntekijälle nimetään perehdyttäjä sekä suunnitellaan työvuoroihin perehdytyspäiviä, jolloin hän toimii vas-
taavan kollegan työparina. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaajat, joiden tehtävänä on tukea ja ohjata opiskelijaa 
harjoittelujakson aikana. Työntekijällä sekä opiskelijalla on velvollisuus tutustua yksikön omavalvontasuunnitelmaan, 
joka toimii liitteineen perehdytysmateriaalina. 
 
Perehdytysmateriaalin mukaisesti uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi tietoturva- ja tietoverkko-ohjeistus sekä 
salassapito- ja henkilötietojen käsittelyä koskeva ohjeistus.  
 
Vuosikalenterit ohjaavat yksiköiden toimintaa koko vuoden ajan. 
 
Täydennyskoulutus 
 
Henkilöstön täydennyskoulutustarpeista keskustellaan kehityskeskusteluissa ja työyksikköpalavereissa. Täydennyskou-
lutus voidaan järjestää joko omassa organisaatiossa tai ostamalla eri koulutuspaketteja tai kustantamalla henkilöstön 
koulutuksiin osallistuminen. Uusiin työ- ja kirjausmenetelmiin koulutetaan koko henkilöstö asteittain. Työnantaja jär-
jestää henkilöstölle mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutuksiin harkinnanvaraisesti. Henkilöstöä kannustetaan 
myös osallistumaan koulutuksiin esimerkiksi omien vastuualueiden tiimoilta. Koulutuksiin haetaan henkilöstöjärjestel-
män kautta koulutushakemuksella. Oppisopimuskoulutusta käytetään harkinnan mukaan työntekijän ammattitaitoa 
tukemaan. Kouluttautuneet työntekijät jakavat osaamistaan ja oppimaansa muulle työyhteisölle koulutuspalautteiden 
avulla. 
 
Toimitilat 
 
Vuodeosasto ja kotihoidon toimistotilat sijaitsevat terveyskeskuksen 2. kerroksessa, Virastotie 10:ssä. Tilat on jaoteltu 
kahdelle pitkälle käytävälle, joiden varrelle toiminnot sijoittuvat. Vuodeosastolla on 1-3 henkilön potilashuoneita 14 
kpl sekä kaksi henkilökunnan kansliaa, päiväsali sekä osastonhoitajan ja osastosihteerin huoneet. Kotihoidolla on vuo-
deosaston perällä käytössään neljä toimistotyöhuonetta, joista yksi on kotihoidon esimiehen ja toinen ikäihmisten 
palveluohjaajan käytössä. Lääkkeenjakoa varten on varattu lukittava huone. Hoitotarvikkeille on erillinen varastotila. 
Yksi huone on varattu taukotilaksi. 
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Vuodeosastolla on yhden, kahden sekä kolmen hengen potilashuoneita. Hoitajat määrittävät potilassijoittelun osaston 
sekä potilaiden tarpeiden mukaisesti ja tarvittaessa tekevät myös potilaiden uudelleensijoittelua kesken hoitojakson 
tilanteen niin vaatiessa. Potilashuoneista osa on sisustettu käytettäväksi saattohoitoon. Eristystä vaativat infektiopoti-
laat pyritään sijoittamaan yhdenhengen huoneisiin omalle käytävälle, jolloin infektioiden leviämistä voidaan ehkäistä. 
 
Osaston vierailuaika on ma-su klo 12-20. Aamun kiireisimmät hetket on rauhoitettu potilastyölle sekä lääkärin kier-
roille, mutta tarvittaessa vierailuajoista voidaan joustaa. Omaisten on mahdollisuus yöpyä osastolla potilashuoneessa, 
esimerkiksi saattohoidossa olevan läheisen luona. Omaisille on varattu pieni huone, jossa voi käydä lepäämässä tai 
juomassa kahvia/teetä. Omaisten huoneesta löytyy myös mikro sekä jääkaappi omia eväitä varten. 
 
Yksikön tilojen siivouksesta huolehtii Muuramen teknisen huollon laitoshuoltajat siivoussuunnitelman mukaisesti.  
Potilas- ja työvaatteet toimittaa Sakupe. 
 
Teknologiset ratkaisut 
 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsu-
laitteilla. Muuramen Hyvinvointi –liikelaitoksella on Viria Oy:n asentama ja ylläpitämä 9Solutions –hoitaja- ja potilas-
kutsujärjestelmä.  Vuodeosastolla potilaiden käytössä on ranteeseen kiinnitettävä paikantava hoitajakutsu-painike. 
Lisäksi painike löytyy yleisistä wc- ja suihkutiloista.  Lisäksi potilashuoneissa on erilliset potilas- ja huoneyksiköt, joiden 
avulla voi tehdä lisäapu- tai hätäkutsupyynnön. Sekä vuodeosaston että kotihoidon henkilökunta käyttää paikantavia 
henkilöturvapainikkeita työtehtäviä hoitaessaan. Painikkeen avulla työntekijän on mahdollista tehdä lisäapu- tai hätä-
kutsupyyntö.  
 
Kotihoidon asiakkaille hankitaan turvapuhelinlaitteet AddSecure Smart Care Oy:ltä. Turvalaitteet huolletaan palvelun 
tuottajan toimesta ja asiakkaille toimitetaan aina toimiva laite vasteajan puitteissa. Turvapuhelinhälytykset vastaanot-
taa Stella-turvapuhelinkeskus, joka ohjaa auttajakäynnin sovitulle auttajalle tai tarvittaessa hätäkeskukseen. Turvalait-
teista lähtee hälytys sähkökatkoksissa, jolloin Stella Oy:n hälytyskeskus ilmoittaa asiakkaan hädästä päiväaikaan (7-21) 
Muuramen kotihoitoon päivystysnumeroon ja yöaikaan (klo 21-7) yöpartion numeroon. Kotihoidon toimesta tehdään 
kotihoidon asiakkaan turvapuhelimen koehälytyssoitto 1 x kk. Koesoitot kirjataan kotihoidon tiimihuoneen seuranta-
listalle. Poikkeusolojen toimintasuunnitelman laatii kunnan johtotiimi, joka ohjeistaa eri työpisteet.  
 
Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksessa on tallentava kameravalvonta. Valvonnan kohteena ovat terveyskeskuksen 
yleisten tilojen poistumisreitit, osastolla uloskäynnit, yleiset tilat sekä lääkehuone. Kameroiden yhteisnäyttö on sijoi-
tettu osaston kansliaan. Valvontakamerat tallentavat tiedot noin 2 viikon ja 2 kuukauden takaumalla. Tallenteiden kat-
seluun on lupa yksikön esimiehillä tilanteen niin vaatiessa, luvan on myöntänyt Hyvinvointi -liikelaitoksen johtaja.  
 
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Vuodeosastolla ja kotihoidossa käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä 
ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa 
(629/2010). Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai 
muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sai-
rauden tai vamman diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toimin-
non tutkimukseen tai korvaamiseen. 
 
Vuodeosastolla hoitoon käytettäviä laitteita on runsaasti. Muun muassa vitaalielintoimintojen tarkkailuun tarkoitettuja 
laitteita ja välineitä ovat muun muassa verenpaine-, saturaatio- ja verensokerimittarit, alkometri, korvalamppu sekä 
EKG-rekisteröintilaite ja defibrillaattori. Liikkumiseen ja hyvään ergonomiaan liittyviä laitteita ja välineitä ovat esimer-
kiksi pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt ja nostolaitteet. Lisäksi osastolla on käytössä lukuisia muita hoitoon liittyviä 
välineitä, joiden käyttäjille on laadittu laiteajokortti. Laiteajokortin myötä jokainen työntekijä ohjeistetaan laitteiden 
oikeaan käyttöön, huoltamiseen sekä ohjataan vika- ja vaaratilanneilmoitusten tekoon. Laitteisiin liittyvissä vaara- ja 
läheltä piti-tilanteissa toimitaan samalla tavalla kuin muissakin haittatapahtumissa, jolloin tehdään Haipro-ilmoitus yk-
sikön esimiehelle. Vaaratilanteet käsitellään aina yksikköpalavereissa. 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavat henkilöt: 
Teemu Taipale 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
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Osaston laitevastaavat: sh Marianna Tuominiemi ja lh Eetu Pukkinen 
Kotihoidon laitevastaava: lh Vertti Hilkamo 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopirin apuvälinekeskus huolehtii apuvälineiden lainauksesta ja niiden huollosta. Muuramessa 
on oma apuvälinelainaamon toimipiste, p. 014-659 331, joka sijaitsee terveyskeskuksen kerroksessa -1. 
 
Osaston apuvälineet on kirjattu keskussairaalan Effector -järjestelmään ja apuvälineiden lainauksesta kotiin huolehti-
vat Muuramen Hyvinvointi –liikelaitoksen fysioterapeutit. Kotihoidon työntekijä tai asiakas, jolla on tarve apuväli-
neille, voi tehdä ilmoituksen apuvälineen tarpeesta fysioterapeutille. Laiteviasta voi niin ikään olla yhteydessä fysiote-
rapeuttiin tai apuvälinelainaamoon. 
 
 
9 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 

 
Tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Niiden salassapidosta, 
käsittelystä ja luovuttamisesta säädetään mm. henkilötietolaissa (523/1999), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetussa laissa (812/2000) ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista (785/1992). Lisäksi salassapitosäännöksiä ohjaa myös muun muassa laki terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä (559/1994). 
 
Muuramen hyvinvointi -liikelaitokselle on laadittu tietosuojaohjeistus sekä KANTA-palveluun liittyvä tietoturvan ja tie-
tosuojan omavalvontasuunnitelma. Uuden työntekijän perehdytyksen yhteydessä käydään läpi Muuramen Hyvinvointi 
-liikelaitoksen tietosuojaohjeistus ja asiakastietojen kirjaamiseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Lisäksi työntekijä alle-
kirjoittaa työn alkaessa salassapitositoumuksen. 
 
Työntekijöillä on pätevyys ja perehtyneisyys alan lainsäädännön sekä työkokemuksen ja koulutuksen kautta asiakastie-
tojen käsittelyyn. Työntekijät sitoutuvat, etteivät palvelussuhteen tms. aikana tai sen päätyttyä ilmaise sivullisille 
työssä tietoon saatua organisaatiota, sen toimintayksikköä, asiakkaita/potilaita, sopimuskumppaneita tai muita yhteis-
työtahoja koskevia salassa pidettäviä tietoja. Yksiköiden henkilöstöllä on käyttöoikeus asiakkaiden/potilaiden tietoihin 
ainoastaan hoitosuhteen tai työtehtävän vuoksi ja vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Maakuntien 
yhteisessä kirjaamistyöryhmässä on mukana yksikön edustajat, jotka tuovat koko henkilöstölle tietoa ja lisäohjeis-
tusta.  
 
Asiakkaiden/potilaiden palveluun liittyvät tiedot on tallennettu asiakas- ja potilastietojärjestelmiin ja tietoja käsitel-
lään salassapitosäännökset huomioiden. Työntekijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sekä tietokoneelle että 
asiakastietojärjestelmiin. Salassa pidettävä materiaali hävitetään jätehuolto-ohjeistuksen mukaisesti. Rekisteritietojen 
käyttämistä valvotaan automaattisesti tallentuvien lokitietojen ja pistokokeiden avulla. Asiakkaiden/potilaiden paperi-
set asiakirjat säilytetään lukituissa kaapeissa. Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat säilytetään niin, ettei ulkopuolisten 
ole mahdollista päästä niitä lukemaan. Arkistoidut asiakirjat säilytetään terveysaseman arkistossa. 
 
Asiakkailla/potilailla on mahdollisuus saada omat asiakasrekisteritietonsa luettavaksi ja pyytää niihin tarvittaessa kor-
jausta. Henkilötietolain mukaan henkilö voi pyytää omia tietoja nähtäväksi kirjallisella suostumuksella. Lomake löytyy 
Muuramen kunnan internet-sivuilta (Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä). 
 
Effica-potilastietorekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla. Lisäksi kotihoidon asiakkaille 
on laadittu tiedote, joka liitetään asiakirjoihin salassa pidettävää asiakastietoa luovutettaessa. Palvelutarpeen arvioin-
nin yhteydessä asiakkaalta pyydetään suostumus siihen, että tietoja saa luovuttaa häntä hoitaville tahoille sekä sa-
malla asiakasta informoidaan yhteisestä asiakasrekisteristä. 
 
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Tietosuojavastaavana toimii Muuramen Hyvinvointi liikelaitoksen ylilääkäri Jari Nojonen, Virastotie 10, 40950 Muu-
rame, p. 014- 659312. 
  

https://www.muurame.fi/terveyspalvelujen-lomakkeet
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10 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 
Kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta 
 

- Tiedonkulun tehostaminen edelleen (säännölliset työyhteisöpalaverit, sähköinen ilmoitustaulu, työntekijöiden 
oma aktiivisuus sähköpostin lukemisessa päivittäin, aktiivinen tiedonvaihto kotihoidon ja vuodeosaston välillä) 

- Asiakkaiden/potilaiden toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin kehittäminen sekä kotihoidossa että vuo-
deosastolla (arviointimittareiden käytön tehostaminen, kotihoidon uusille asiakkaille kuntouttava arviointi-
jakso, kaatumisvaaran systemaattinen arviointi) 

- Yhteistyön tehostaminen kotihoidon ja vuodeosaston välillä (tehokas liikkuvien hoitajien käyttö, yhteiset ke-
hittämispäivät ja tyhy-hetket) 

- Henkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminen (koulutussuunnitelman käyttöönotto vuonna 2021) 
 
 
11 OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ 

 
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
 
Paikka ja päiväys 
Muuramessa 15.12.2020 
 
 
Allekirjoitus 
 
_____________________ 
Tiina-Emilia Seppänen 
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12 LÄHTEET 

 

LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, 
etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 
 
STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja 
turvallisuusasiantuntijoille 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 
 
 
STM:n julkaisuja (2017:6): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf 
 
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumis-
palveluiden laatusuositus 
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 
 
 
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. Opas 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

 

Turvallinen lääkehoito -opas 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä 
Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-teh-
tava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn:  
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 
 
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:  
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/op-
paat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallin-
toon sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:  
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
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LIITTEET 

 

Liite 1 
1 HILJAINEN RAPORTOINTI 
Vuodeosastolla on käytössä hiljainen raportointi kaikissa työvuoroissa.  
 
1.1 Hiljaisen raportoinnin määritelmä 
Hiljainen raportointi tarkoittaa kirjallista tiedonvälittämistä. Hiljaisessa raportoinnissa tieto siirtyy hoitajalta toiselle 
kirjausten perusteella. Hoitajat itse lukevat hoitamiensa potilaiden tiedot suoraan sähköisestä potilaskertomuksesta. 
Hiljaisen raportoinnin avulla voidaan säästää hoitajien aikaa sekä vähentää ylitöitä. Lisäksi odottelua, meteliä sekä 
kaaosta kanslioissa on voitu vähentää. Hiljaisen raportoinnin avulla kirjaaminen on kehittynyt paremmaksi, koska ra-
portointi on tehokkaampaa ja saatu tieto on oleellisempaa (Laukkanen, Lehti, Hassinen & Hupli 2012.) 
Lähde: Laukkanen, Lehti, Hassinen ja Hupli 2012. Hiljainen raportointi Turun yliopistollisessa keskussairaa-

lassa. Viitattu 3.7.2019. Saatavilla: http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-vies-
tinta/julkaisut/Documents/A-nro-11-2012.pdf) 

 
1.2 Hiljainen raportointi vuodeosastolla 

- Vuoroon tuleva hoitaja lukee omien potilaidensa tiedot seuraavasti: 
-  
- YHDISTELMÄ, josta löytyy haulla kaikki erikoisalat yms.  
- HOKE muutaman päivän ajalta 
- lääke O 
- tarvittaessa antikolehti, DIA OS 
- TIIV, PER-lehti, riskitiedot 
- labralehti 
- kuumekurva 
- määräykset muutaman päivän ajalta 
- käynnit ja varaukset 

 
2 POTILAAN TULOTILANNE 
Uuden potilaan osastolle saapumiseen sekä vastaanottotilanteeseen tulee kiinnittää huomiota. Hyvän ensivaikutel-
man ja välittömän ilmapiirin luominen potilaalle on tärkeää ja se luo turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin heti 
hoitojakson aluksi.  
 
Hoitaja toimii potilaan tilanteen asiantuntijana sekä tiedonvälittäjänä muun muassa ilmoittamalla tarvittaessa potilaan 
omaisille ja/tai muille hoitotahoille (esimerkiksi kotihoitoon tai asumisyksikköön) osastolle siirtymisestä. 
 
2.1 Potilaan vastaanottaminen 

- Potilasta tervehditään ja hänelle esittäydytään sekä kerrotaan osaston toiminnasta (soittokello, wc, päiväsali ja 

ruokailu-ajat, lääkärin kierrot jne) 

- Potilaalle tulostetaan tunnisteranneke ja tuodaan potilasvaatteet sekä hygieniatarvikkeet 

- Avustetaan tarvittaessa vaatteiden vaihdossa, jokaiselle potilaalle on varattu lukollinen vaatekaappi 

o huomioidaan arvotavarat sekä omat lääkkeet, jotka kirjataan HOKElle ja tarvittaessa otetaan säilöön lää-

kehuoneeseen 

o Osasto ei vastaa potilaiden omaisuudesta hoitojakson aikana 

- Hoitajat tiedottavat laitoshuoltajia uudesta potilaasta, jotta he voivat tehdä ateriakortin haastattelun perus-

teella 

2.2 Perustiedot  
- Potilas kirjataan sisään osaston paikkakartalle, jolloin sisäänkirjausvalikkoon täytetään TULOSYY + vihreät 

kentät 
- Sisäänkirjauksen jälkeen valitaan: 

o Läsnäolotiedot  hoitotiimi (väri lääkärin mukaan)  Korhosen potilaat vaaleanpunaisella, Lahden 
potilaat sinisellä 

o Eristys merkitään läsnäolotietojen kautta  punainen = kosketuseristys, keltainen = pisaraeristys, 
violetti = liikkumisen rajoitus 

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/A-nro-11-2012.pdf
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/A-nro-11-2012.pdf
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- Paperikansioon tulostetaan PER- ja TIIV-lehdet, lääkeL, riskitiedot sekä tuloteksti 
- Potilaan lääkitys tarkistetaan LÄÄKEL:n, lääkärin tulotekstin sekä potilaan haastattelun pohjalta ja hänelle ava-

taan lääkeO. 
- Tulomittauksina otetaan verenpaine, (paasto)paino, lämpö sekä diabeetikolta (paasto)verensokeri. Tiedot kir-

jataan kuumekurva:lle 
 

2.3 Hoitokertomuksen avaaminen 
Hoitokertomuksen eli HOKEn esitieto-sivulle vastaanottava hoitaja(t), kirjaa potilaan osastolle tulon syyn sekä lyhyesti 
edeltävän tilanteen esim. lähettävässä yksikössä (mitä tutkittu, miksi tulee osastohoitoon, mikä on hoidon tavoite). 
Esitiedot antavat potilaasta lyhyen katsauksen, joten niihin tulisi lisätä muun muassa potilaan perussairaudet, liikkumi-
nen ja apuvälineet sekä myös hoitoon osallistuvat tahot ym erityispiirteet. 
HOKE pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan yhdessä potilaan kanssa. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksella 
on omat HOKEn mallipohjat, joita suositellaan käytettäväksi HOKEn teossa. Jokaiselle potilaalle valitaan tulosyyhyn 
liittyvän komponentin lisäksi AINA seuraavat komponentit: 

- AKTIVITEETTI: 
o potilaan toimintakyky ja sen muutokset: miten potilas liikkuu, avun tarve, kotikunto ennen sai-

rastumista 
- LÄÄKEHOITO turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi 
- JATKOHOITO suunnitelmallisen jatkohoidon ja kotiutumisen suunnittelemiseksi 

o Kotiutuessa huomioidaan muun muassa: 
 Kotihoito/muu tukiverkosto  tarvittaessa palveluohjaus 
 omaiset 
 lääke L sekä sähköiset reseptit 
 Hoitotyön yhteenveto (HoiYHT) –lehti 
 kyytitilaus (KELA-taksi) 
 Potilasohjeet 
 Tutkimuslähetteet ja tulevat käynnit 
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Liite 2 
MAGNEETTILIIVIT TOIMINTAOHJE  
 
YLEISTÄ 
Magneettiliivi estää potilaan putoamisen sängystä ja vapaan liikkumisen. Tämä toimenpide rajoittaa 
potilaan itsemääräämisoikeutta. Potilas voidaan laittaa magneettiliiveihin vain silloin, kun sairauden hoito ja potilaan 
oma tai toisen henkilön turvallisuus sitä vaatii. Näin voidaan tehdä vasta sitten, kun muut hoidolliset toimenpiteet 
(esimerkiksi lääkehoito, keskustelu, rauhoittelu, epämukavuustekijöiden hoito jne.) eivät auta riittävästi. Magneettilii-
veihin laittamisen kuten kaiken muunkin potilaan rajoittamisen tulee tapahtua mahdollisimman turvallisesti, inhimilli-
sesti ja potilaan ihmisarvoa kunnioittaen. 
 
LUPAMENETTELY 
Potilaan magneettiliiveihin laittamisesta päättää aina lääkäri. Mikäli tähän joudutaan äkillisessä tilanteessa, on asiasta 
ilmoitettava hoitavalle lääkärille tai hänen poissa ollessaan päivystävälle lääkärille, joka päättää jatkotoimista. 
 
Päätöksenteko: Ennen magneettiliiveihin laittamispäätöstä on punnittava potilaalle rajoittamisen aiheuttamat mah-
dolliset haitat ja hyödyt. Asiasta on tehtävä yksilöity päätös, jonka perusteena on potilaan turvallisuuden takaaminen. 
Asiasta on keskusteltava potilaan ja/tai omaisen kanssa. Päätös on tilapäinen. 
 
Lääkäri tekee päätöksen ja määrittelee potilaan seurantatavan ja – tiheyden (yleisohje: seuranta vähintään 30min vä-
lein) sekä rajoittamiseen liittyvät muut mahdolliset lääketieteelliset toimenpiteet, esimerkiksi lääkitykset. HUOM : An-
tikoagulaatiohoidon tarve harkittava, mikäli tarve on yli 12 tuntia. Asiasta on tehtävä kirjaukset perusteluinen potilas-
asiakirjoihin. 
 
POTILAAN TURVALLISUUS JA HOIDON KESTO 
Magneettiliiveihin laitettu potilas vaatii aina tehostettua seurantaa, jotta  

- potilaan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia 
- Lääkäri määrää seurantatiheyden. Toisinaan saatetaan tarvita jatkuvaa seurantaa ja lisänä tarvittaessa lääki-

tystä 
- Magneettiliivien käyttö lopetetaan heti, kun potilaan vointi sallii 
 

MUIDEN POTILAIDEN JA HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUS 
Magneettiliiveihin laiton yhteydessä toimitaan tehokkaasti ja nopeasti sekä varmistetaan, että henkilökuntaa on riittä-
västi tarpeettoman rajujen otteiden ja tapaturmariskin ehkäisemiseksi. 

 

KIRJAAMINEN SAIRAUSKERTOMUKSEEN 
Magneettiliivien käytöstä on aina tehtävä merkinnät potilaan hoitokertomukseen: 

- toimenpiteen syy 
- päätöksentekijän nimi (lääkäri) sekä toimenpiteen suorittajat 
- päätöksen perustelut 
- toimenpiteestä kertominen potilaalle ja omaiselle 
- potilaan seuranta: lääkärin määräämä seurantatapa ja -tiheys 
- seurannan ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen kellonaikoineen 
- potilaan tilan kirjaaminen 
- toimenpiteen alkamis- ja päättymisajankohta 

 
 
8.5.2019 
Nina Avikainen  Jari Korhonen 
Sairaanhoitaja  osaston lääkäri 
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Liite 3 
PALAUTELOMAKE 
 

Asiakaspalautteella on suuri merkitys kotihoidon toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Palaut-

teenne on meille tärkeää, jotta voimme parantaa toimintatapojamme.  

 

     
 OIVALLINEN KORJATTAVAA HUONO 

 

Ruusut ja risut: 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Kyllä kiitos, haluan, että minuun otetaan yhteyttä: 
 
Nimi: ________________________________________ 
 
Osoite:_______________________________________ 
 
sähköposti: ___________________________________ 
 
 
KIITOS PALAUTTEESTANNE! 
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Liite 4 
OHJE KUOLEMANTAPAUKSISTA OSASTOLLA JA KOTIHOIDOSSA 
 
1. Kuolema osastolla  
Potilas siirretään kuoleman lähestyessä yhden hengen huoneeseen. Mikäli potilas kuolee yllättäen isossa huoneessa, 
vainaja siirretään vapaaseen huoneeseen.  

 
Sovi kuka hoitaja ensisijaisesti ottaa vastuun kuolevan potilaan hoitamisesta sekä kuolevan potilaan omaisten huoleh-
timisesta. Huomioi hoidossa erityisesti rauhallinen ja arvostava kohtaaminen. Mahdollista omaisten läsnäolo kuolin-
hetkellä. 
 
Varmista potilaalle rauhallinen ja kivuton olo ja toteuta mahdolliset toiveet. Huolehdi esimerkiksi potilaan ja/tai 
omaisten toiveiden mukaan hengellisestä hoidosta (musiikkia tai papin kutsuminen jne.) 
 
Ole läsnä kuolinhetkessä, jos mahdollista, ellei omaisia ole paikalla. Kirjaa potilaan kuolinhetki, ketkä olivat läsnä ja 
kuvaile kuolinhetkeä.  
 

1.1. kuoleman tapahduttua   
- Pyydä lääkäriä toteamaan kuolema virka-aikana. Ilta-aikana tapahtuneen kuoleman tulee toteamaan terveys-

keskuspäivystyksen päivystävä lääkäri työvuoronsa jälkeen. Yöaikana tapahtuneen kuoleman toteaa seuraa-
vana arkiaamuna osastonlääkäri, mutta hoitajan tulee soittaa KSKS päivystyksen lääkärille ja ilmoittaa kuole-
masta, jolloin lääkäri kirjaa potilastietoihin kuolinajan.  Jos vainaja polttohaudataan, pyydä lääkäriä poista-
maan tahdistin. Hoitaja avustaa tahdistimen poistossa, varaa välineet poistoa varten. 
 

- Laita yöpöydälle sekä osaston käytävälle liina ja ledkynttilä vainajan muistoksi. 
- Anna omaisille aikaa viipyä vainajan luona. Anna heille Lämmin osanotto (ja tarvittaessa Lapsen suru) -esite ja 

kerro, miten asiat etenevät potilaan kuoleman jälkeen. Kysy haluavatko omaiset olla mukana vainajan hoi-
dossa ja laitossa. 

 
1.2. Vainajan laittaminen 
- Siisti vainaja (esim. puhtaat taitokset erittäviin haavoihin jne.) 
- Laita kertakäyttöinen siirtolakana ja saniteettivaippa vainajan alle  
- Poista katetrit, dreenit, infuusiot (jos vainaja menee obduktioon, jätä paikoilleen) 
- Poista korut ja luetteloi ne 
- Laita hammasproteesit paikoilleen ja sulje suu kiertämällä sideharsoa leuan alta päälaelle 
- Pue vainajan päälle vainajanpaita. Toiveesta myös omia vaatteita voidaan käyttää.  
- Kostuta sidetaitokset ja aseta ne silmien päälle. Peitä kasvot kasvoliinalla 
- Jätä potilasranneke potilaan ranteeseen. Sido jalat nilkoista yhteen ja kiinnitä sidokseen tunnistuslappu, jo-

hon merkitään vainajan nimi ja syntymäaika. Sido kädet toisiinsa siteellä (ei pakollinen) 
- Peitä vainaja lakanalla ja kiinnitä tunnistuslappu lakanan jalkopäähän. Voit asettaa kukkia lakana päälle, jos 

saatavilla. 
- Vainajaa pidetään osastolla vähintään kaksi tuntia, jonka jälkeen vainaja viedään alakerran kylmiöön. Kirjaa 

kylmiössä olevaan vihkoon vainajan nimi, osasto ja päivämäärä. 
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2. Kuolema kotihoidossa 
Kotona tapahtuneesta kuolemasta ilmoitetaan ensisijaisesti lääkärille sekä poliisille p. 112. Jos kuolema tapahtuu ar-
kena klo 8-20, kuolemasta ilmoitetaan omaan terveyskeskukseen p. 014 2662791, jossa puhelu ohjataan omalääkärille 
tai päivystävälle lääkärille. Muina aikoina kuolemasta soitetaan perusterveydenhuollon päivystävälle lääkärille keskus-
sairaalaan p. 014 269 3561 (klo 8-22) 
 
Lääkäri, jolle kuolemasta on ilmoitettu, päättää kuoleman toteamisen menettelytavoista, eli missä ja milloin se suori-
tetaan sekä siitä kuinka kauan vainajaa voidaan pitää kuolinpaikalla ennen kuljetuksen järjestelyä ja siirtoa vainajien 
säilytystiloihin. 
 
Arkisin klo 8-20 on suositeltavaa, että potilas kuljetetaan kylmiöön Muuramen terveyskeskukseen, muulloin keskussai-
raalan päivystykseen.  
Lääkärin on suoritettava ulkoinen ruumiintarkastus viivytyksettä kuoleman toteamiseksi ja sen syiden ja olosuhteiden 
selvittämiseksi. Vainaja voidaan siirtää vainajien säilytystiloihin vasta sitten, kun lääkäri on todennut hänet kuolleeksi. 
 
Saattohoitopotilaiden (tai muidenkin potilaiden kohdalla, joilla kuolema on odotettavissa lähipäivinä) on mahdollista 
hoitavan lääkärin kirjaaman ohjeen perusteella poiketa tästä ohjeesta. 
 
 
Jari Nojonen 
ylilääkäri, liikelaitosjohtaja 


