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ALIHANKKIJAVALVONTAKÄYNTI: Sysmän Palvelutaloyhdistys ry 

 

Asiakkaat 

Asiakaspaikkojen määrä: 

ryhmäkoti (kehitysvammaisten ympärivuorokautinen 
asumispalvelu): 7 

 

Asiakkaita tällä hetkellä:            

ryhmäkoti (kehitysvammaisten palveluasuminen): 6 

tuettu asuminen: 4                             

Asiakkaiden hoitoisuus ja toimintakyky: 

Yksiköllä ei ole käytössään toimintakyvyn mittareita  

 

 

Henkilöstö 

Vastuuhenkilö / koulutus:  

Leena Nuutinen, sosionomi 

Muu henkilöstö / koulutus: 

2 lh, suuntautuminen vanhustyö 
1 lähihoitaja, jolla sairaanhoitajan koulutus, mutta työskentelee lähihoitajan tehtävässä 
1 kehitysvammaistenhoitaja 

Yksikössä ei ole sairaanhoitajaa 

Henkilöstömitoitus työvuoroittain 

Arkena: 2 aamu – 2 ilta 
Viikonloppuisin: 2 aamussa – 1 illassa, toisinaan viikonlopuissa yht. 2 (1 aamussa - 1 illassa) 

Arkipäivinä asiakkaat pääasiassa työ- ja päivätoiminnassa. 

Mitoitus: Yksikkö ei laske henkilöstöindeksiään. Ohjeistettu käynnin aikana laittamaan 
työvuorosuunnitteluohjelma Velhon mitoituksen laskuri päälle, jotta hahmottaa helpommin 
henkilöstömitoituksen. 

Vastuuhenkilön työaikaa ei ole määritelty erikseen hallinnollisiin tehtäviin. Käytännössä tekee 1-2 päivää/kk 
hallinnollista työtä. Kehotettu suunnittelemaan listoille, koska tekee hallinnollista työtä, ja kirjaamaan 
hallinnollisen työn osuus erikseen. 

Työvuorolistat: Työvuorolistoilla ei toteudu lakisääteinen 11 h aikaväli vuorojen välillä. Nyt listat suunniteltu 
4.10.20 saakka – vastuuhlö tekee listat ja kehotettu suunnittelemaan seuraava lista niin että 11 h väli toteutuu. 

Henkilöstön täydennyskoulutus, miten järjestetty: 

V. 2020, on ollut tarkoitus järjestää ea-koulutus, joka Koronan takia siirtynyt 
V. 2019 ollut tietosuojakoulutus sekä ravitsemusterapialuento  
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Toimitilat 

Huoneet:  

Asukkailla omat huoneet, joissa wc:t 

Yhteiset tilat:     

Yhteinen avokeittiö-/oleskelutila, saunatilat 
Vaatehuolto-/lääkkeenjakohuone, jonka yhteydessä myös toimisto ja henkilökunnan taukotila 

Toimintavälineet / laitteet / tarvikkeet 

Sairaanhoidollinen välineistö: 

Luetteloitu omavalvontasuunnitelmaan. 
Kalibroitavien laitteidenhuolloista/kalibroinneista ei ole pidetty kirjaa. Kalibrointivastaavaa ei ole nimetty. 

Kehotettu tekemään tarkempi listaus, jossa ajantasainen tieto kunkin laitteen huolloista / kalibroinneista. 

Hoitotarvikkeet: 

Luettelo omavalvontasuunnitelmassa 

 

Lääkehoito 

Vastuuhenkilö / koulutus: 

Yksikön vastaavan mukaan lääkehoidon vastuu on kiertävä, ja vaihtuu ½ vuoden välein.  

Lääkehoidon vastuuhenkilön toteuttamistapa on korjattava: lääkehoidon vastuuhenkilön on oltava 
koulutukseltaan laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö kuten sairaanhoitaja. 

Esimies vastaa lääkehoitosuunnitelman ajantasaisuudesta ja päivityksestä. 

Lääkeluvat: 

Lääkeluvissa todettiin puutteita: Lääketentit oli suoritettu, mutta lääkkeenjako- ja pistonäytöt puuttuivat. 
Yksikössä toisinaan yksin työskentelevä fysioterapeutti ei ole suorittanut lääkeosaamisen laskuosuutta. 

Yksikössä annetaan asiakkaille PKV-lääkkeitä. Hoitohenkilökunnalta kuitenkin puuttuvat PKV-lääkkeiden 
antamiseen tarvittavat luvat. Kehotettu yksikköä hoitamana lääkeluvat välittömästi kuntoon. Ohjeistettu, että 
sairaanhoitajan tulee valvoa näytöt, jonka jälkeen kunkin työntekijän lääkkeenantoluvan allekirjoittaa ko. 
sairaanhoitajan lisäksi lääkäri. 

Lääkkeiden säilytys:  

Lääkkeiden säilytyksen osalta todettiin puutteita: Lääkekaappi sijaitsee pyykkihuoneessa, jossa kosteus ja 
kuumuus voivat vaarantaa lääkkeiden säilytyksen. Lääkekaapin lämpötilaa ei ole seurattu. Kehotettu yksikköä 
siirtämään lääkkeet pois kyseisistä tiloista ja huolehtimaan lääkekaapin lämpötilan päivittäisestä seurannasta. 

PKV-lääkkeiden seuranta, kirjaaminen ja säilytys olivat puutteelliset: PKV-lääkkeitä säilytetään muiden lääkkeiden 
seassa, eikä niiden käyttöä ja vaikutuksia seurata systemaattisesti. Kehotettu yksikköä pyytämään paikallinen 
apteekki opastamaan PKV-lääkkeiden asianmukaiseen käsittelyyn. Muistutettu myös PKV-lääkkeiden antamiseen 
liittyvästä kirjaamisen ohjeistuksesta asiakkaan tietoihin. 

Yksikössä ei ole akuuttilääkevarastoa. Akuuttilääkevarastosta ei ole mainintaa lääkehoitosuunnitelmassa. 

Lääkekaapissa on asiakkaiden yhteiskäytössä olevia lääkkeitä. Lisäksi lääkekaapissa on hävikkilääkkeitä. 
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Kehotettu yksikköä poistamaan nimettömät lääkkeet lääkekaapista ja toimittamaan hävikkilääkkeet jatkossa 
välittömästi apteekkiin.  

Lääkehoidon poikkeamien käsittely: 

Lääkehoidon poikkeamia kirjataan ja käydään palaverissa läpi (palaveri 3 vkon välein). 

 

Hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat 

Käytössä olevat suunnitelmat / lomakkeet:   

Asumisen suunnitelma tarkistetaan yksikön mukaan 6 kk välein   

Suunnitelmien päivitys / arviointi / vastuut: 

Vastuuhenkilö (Leena) päävastuussa siitä, että suunnitelmat päivitetään ajallaan. Asukkaat ja hoitajat jaettu 2 
tiimiin, jonka henkilöstö päivittää asiakkaiden suunnitelmat. 

Suunnitelmien päivittämisten osalta 6 kk ei ole toteutunut: suunnitelmat ovat jääneet tältä keväältä (2020) 
tekemättä (osa vuoden vanhoja). 

Käytössä oleva toimintakykymittaristo (Rava, Fim, Mini-mental, yms.): 

Toimintakykymittaristoja ei ole käytössä 

Suositeltu MNAn käyttöönottoa, sillä useamman asiakkaan paino on pudonnut tämän vuoden aikana. (ks. kohta 
ravitsemus) 

Yhteistyö sosiaaliohjauksen, toimintakeskus ohjaajien jne. kanssa: 

Toimintakeskuksen kanssa säännölliset palaverit 4-5 x / vuosi 
Sosiaaliohjaajan kanssa yhteistyö säännöllisesti ja tarpeen mukaan, esim. palvelusuunnitelmien päiv. 

 

Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen 

Lääkäripalvelut: 

Yksiköllä ei omasta takaa lääkäriä. Sote-keskuksessa lääkäri, joka tuntee asukkaat ja pääasiassa toimii hoitavana 
lääkärinä ryhmäkotilaisille. 

Yksikkö kokee yhteistyön sote-keskuksen kanssa hyvänä. Tarvittaessa hoitaja lähtee asiakkaan mukaan 
lääkärikäynneille. Lääkärikäynneillä katsotaan lääkitykset. Tarvittavat lääkkeet kirjattu lääkelistaan keväällä 2020. 

Hammashoito toteutuu sotekeskuksessa. 

Sote-keskuksessa tarvittaessa myös psyk sh, sekä ft 

Yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa: 

Hoitavat itse haavat, jos vaativampaa niin käynnit sote-keskuksessa 
Tarvittaessa ksh 

Sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin vaadittavat luvat (suoniverinäytteet, im.injektiot): 

Yksikössä ei oteta verikokeita, eikä anneta injektioita 

Laboratorionäytteen ottaminen, miten järjestetty: 
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Yksikössä ei oteta verikokeita, asiakkaat käyvät laboratoriossa 

Hoitomenetelmät / suositukset: 

Käypähoitosuositukset 

Diabetes- ja verenpainepotilaiden hoitosuositukset: 

Käypähoitosuositukset 

 

Ruokahuolto 

Päivittäiset ruoka-ajat: 

klo 7-8 aamupala: puuro, leipä, juoma 
klo 11 lounas: tuhdimpi 
klo 15.30 päivällinen: kevyempi, proteiini huomioitu 
klo 19.00 iltapala: kevyt, rahkaa, leipä tms. 

Viikonloppuna aamupala myöhemmin, muuten ajat samat – päivällinen voi viikonloppuna olla jo kello 15 

Iltapäivältä puuttuu välipala / päiväkahvi, ja päivällinen tarjoillaan liian aikaisin. Asukkaiden yöpaasto on liian 
pitkä (yöpaasto saa olla enintään 11 h). Kehotettu yksikköä tarkastelemaan ruokarytmiä uudelleen: Tarjoilemaan 
välipala lounaan ja päivällisen välissä, sekä siirtämään päivällinen ja iltapala myöhemmäksi. Lisäksi tarjolle 
hedelmää ja jotain proteiinipitoista, jota asukas voi halutessaan koska vaan syödä. 

Asukkaiden painonseuranta on epäsäännöllistä. Joidenkin asiakkaiden paino on laskenut huomattavasti, mutta 
näitä ei ole selvitetty tarkemmin. Ohjeistettu säännölliseen punnitsemiseen ja kirjaamiseen (joka kk), sekä 
ravitsemuksen seurantaan. Suositeltu MNA:n käyttöönottoa. 

Yksikössä tehdään ruoat itse. Ei kiertävää ruokalistaa, jonka avulla ruoan ravitsevuutta ja monipuolisuutta 
suunniteltaisiin. Yksikössä on vihko, jonne harvakseltaan kirjattu, mitä ruokaa tehty. Kehotettu kiinnittämään 
huomiota siihen, että ravitsemussuositukset toteutuvat. 

Hygieniaosaamistesti: 

Kaikilla työntekijöillä 

 

Turvallisuus ja omavalvonta 

Palo- ja pelastussuunnitelmien ajantasaisuus:                                                                                                      

Palo- ja pelastuslaitoksen hyväksymää (tarkastajan allekirjoittamaa) palo- ja pelastussuunnitelmaa yksikössä ei 
ole. Pelastusharjoituksista on puhuttu, mutta niitä ei ole toteutettu. Kehotettu yksikköä korjaaviin 
toimenpiteisiin. 

Palotarkastus: 

Yksikön mukaan viimeksi 14.10.2019    

Terveystarkastus:  

Ei ole tehty, toiminnanjohtaja pyytää tarkastajan tarkastuskäynnille 

Riskijätteiden käsittely:  
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Riskijätteitä ei yksikön mukaan synny 

Omavalvontasuunnitelma: 

Omavalvontasuunnitelma on tehty, mutta se ei ole asiakkaiden tai omaisten nähtävillä. Kehotettu yksikköä 
laittamaan avoimesti kaikkien nähtäville. 

Muuta: 

Yksikössä on kameravalvonta, joka kuvaa yhteisiä tiloja, jotta esimerkiksi hygienia-asiat voidaan tarkastaa. 
Kuvaamiseen liittyvä rekisteriseloste vaikuttaa vajavaiselta. 

Eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt kehitysvammaisten asumispalveluissa huomiota siihen, että 
valvontakameroiden käyttö ei avohuollon asumisyksikössä ole välttämätöntä ja tämä saattaa muutoinkin olla 
kyseenalaista asukkaiden yksityisyyden suojan kannalta. 

 

Asiakkaiden voimavarojen tukeminen 

Asukkaiden / omaisten / läheisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: 

Omasuunnitelman päivityksen yhteydessä 
Jos jotain erikoista, otetaan puhelimitse aktiivisesti yhteyttä omaisiin 
Omaistenpäivät pidetty kerran vuodessa (ei ihan joka vuosi) 

Keskusteltu täysi-ikäisten asiakkaiden oikeudesta omaan mielipiteeseen ja elämään suhteessa omaisten 
toiveisiin. Esim. korona-aikana ollut tilanteita, joissa omaiset/läheiset halunneet, ettei asiakas lähde 
toimintakeskukselle, vaikka itse olisi toivonut toisin. Kehotettu yksikköä huomioimaan asiakkaan oma mielipide 
ristiriitatilanteissa, ellei ole jotain erityisen perustavaa syytä esim. rajoittaa asiakkaan liikkumista ja osallistumista 
(itsemääräämisoikeus). 

Viriketoiminta: 

Kansalaisopiston virikepiiri 1 x / vko paikan päällä, tarkoitettu kehitysvammaisille asiakkaille 
4H-yhdistyksenyhdistyksen askartelukerho 1 x vko 
Ft ryhmäliikunta 1 x vko 3 asukkaalle kerrallaan, kaikki pääsevät 

Vipinä-hanke 

Vastavan ohjaajan mukaan henkilökunta ulkoilee asukkaiden kanssa – viikonloppuisin la ja su ja arkena niiden 
kanssa jotka eivät käy työ- ja päivätoiminnassa tai avotyössä. Ulkoilujen kirjaamista ei tarkastettu. 

Yhteydet hoitokodin ulkopuolelle:     

Toimintakeskus 
Kehitysvammaisten tukiyhdistys – aktiivinen yhteistyö- retket (nyt koronatauko) 
Jotkut asiakkaat käyvät harrastuspiireissä, esim. Kansalaisopisto, Sysmän voimistelijat jne. sekä seurakunnan 
tilaisuuksissa 
Tukihenkilöt ja SPR ystäväpalvelu 
Jalkahoitaja käy alakerrassa, kampaaja käy talossa (asiakkaat voivat halutessaan ostaa palvelua) 

Rajoittamiset 

Itsemääräämisoikeus, miten toteutuu:  

Palavereissa miettivät itsemääräämisoikeuteen liittyviä, tukevat jokaisen kohdalla omaa päätöksentekoa esim. 
pienissä asioissa – mitä juo, mitä pukee, kuulevat ruokatoiveita. Jos joku toivoo esim. kahville pääsyä, niin 
pyrkivät toteuttamaan. 
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Yksikön ulko-ovet ovat lukossa ainakin öisin. Asukkaat pääsevät kulkemaan ovista ja kiinteistöstä pois. Yöllä 
niiden asukkaiden huoneiden ovet lukossa, jotka osaavat ne itse avata (tällä hetkellä yhdellä lukossa). 

Rajoittamispäätökset kirjataan Nappulaan (3 asukkaalla) 

Rajoittamistoimenpiteitä yksikössä mm.: 

• Kaappien lukitseminen (muutoin asiakas saattaa tukkia wc:n, lisäksi hygieniatuotteita kulunut reippaasti) 

• Kävelysauvojen poisottaminen (yrittänyt sauvan terällä avata lukkoa). Sauvat otettu käyttöön, kun on 
menty lenkille 

• Sokerin käytön rajoittaminen 

• Radion ja tv:n kaukosäätimen pois ottaminen (asiakas valvoisi yöllä ja katsoisi tv:tä) 

• Asiakkaiden rahavarat säilytetään lukkokaapissa 

• Sitominen: pyörätulissa asiakkaalle laitetaan turvavyö (ylilääkärin päätöksellä) 

Kysytty hygihaalareista: ei ole käytössä 

 

Koronan takia ei ole ollut toivottavaa, että sisälle olisi tullut ulkopuolisia vierailijoita. Tapaamiset pyritty 
järjestämän tarvittaessa terassilla.  Koronan takia 2 asukasta kävi toimintakeskuksella, 2 omaiset eivät halunneet, 
että asukas menee toimintakeskukselle. Kehotettu kiinnittämään huomiota siihen, etteivät asiakkaanasiakkaan 
vanhemmat/läheiset tai yksikön henkilökuntahenkilökunta voi estää asiakasta lähtemästä tai osallistumasta. 

Koronan osalta yksikkö kertoo noudattavansa lääkäri Juha Lähteenmäen ohjeita. Kehotettu seuraamaan myös 
THL:n, STM:n, sairaanhoitopiirin, Työterveyslaitoksen jne. ohjeistuksia. 

 

Yksikköä on kehotettu kiinnittämään huomiota itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja rajoitustoimenpiteiden 
lainmukaisuuteen ja tarpeellisuuteen. Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen sekä niistä päättäminen ja seuranta tulee toteuttaa lainsäätäjän määrittelemällä tavalla. Yksiköllä 
ei ole nimettynä lakisääteistä IMO-asiantuntijaryhmää. Pitkäaikaisesta rajoittamisesta tehdään päätökset yksikön 
henkilökunnan toimesta. Päätökset on tehty pitkiksi ajoiksi, ja jälkiselvittelyä ja rajoitustoimenpiteiden 
tarpeellisuutta/vaihtoehtoisten keinojen käyttöä rajoittamisen sijaan ei tarkastella riittävällä tasolla. Jokainen 
rajoittamistilanne tulee myös kirjata asiakkaan tietoihin ja selvitys rajoittamistoimenpiteiden sisällöstä, 
perusteista ja käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista on toimitettava vähintään kuukausittain lainsäätäjän 
määrittelemille tahoille. 

 

Henkilöstön hyvinvointi 

Työterveyshuolto: 

Wellamo 

Tyky-toiminta: 

Järjestetty pari kertaa vuodessa jotain yhteistä esim. teatteri, kuntosali 

Henkilöstön lomat / sijaisuudet: 

Kesäloma kahdessa janassa, sijaisia toistaiseksi saatu 
Koronan varalle suunnitelmaa: kaksi tiimiä, annosjakelu 
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Henkilöstön perehdyttäminen / suunnitelma: 

Yleisesti perehdytetään, katsottu perehdytyksen check-lista 

Toteutunut perehdytys ei ole dokumentoitua. Kehotettu jatkossa dokumentoimaan uusien työntekijöiden 
perehdytys. 

 

Arkistointi: 

Asiakirjoja säilytetään yksikön mukaan Sysmän kunnan arkistossa, tuoreemmat (alle 5 v.) ovat käytävällä 
sijaitsevassa lukollisessa kaapissa. 

Silppuri asiakirjojen tuhoamiseen löytyy toimistosta 

Käynnillä havaittiin kansliassa asiakasasiakirjoja ja -tietoja sisältäviä kansioita, jotka eivät olleet lukollisessa 
kaapissa. Kehotettu siirtämään kaikki asiakastietoa sisältävä materiaali lukkojen taakse.  

Salassapito / vaitiolovelvollisuus: 

Lomaketta ei ole, työn alla 

 

Asiakkaan rahavarojen hoitaminen 

Asiakkaan rahavarojen hoitaminen ja edunvalvonta: 

Rahavarat säilytetään lukkokaapissa, kirjataan jokaisen kohdalla. Kehotettu huomioimaan asiakkaiden 
itsemääräämisoikeus rahavarojen säilytyksen suhteen. 

Kahta asiakasta lukuun ottamatta kaikilla edunvalvoja (yleinen tai omainen/läheinen) 

 

Muut huomiot: 

Kokonaisuudessaan poikkeamia ja korjattavia asioita on hyvin paljon ja useilla eri osa-alueilla. Sovittu 
jatkoseurannasta. 

 

Paikka: Sysmässä  

Päivämäärä: 8 / 9 / 2020 

 

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset  

 

_____________________________________________   ______________________________________ 

Marjaana Hartikainen, palvelualuejohtaja  Reija Saarinen, palvelualuejohtaja 


