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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Palveluntuottaja 

Kuurojen Palvelusäätiö sr, Y-tunnus 0116651-2  

Palvelukeskus Wäinölä     

Tonttulankatu 6 C, 80200 Joensuu   

 

Pitkäaikainen palveluasuminen; vammaispalvelut, kuurot- ja kuurosokeat; asiakkaita 8  
Esimies: Eeva-Marja Loukola     
Puhelin. 040 508 2646, sähköposti: eeva-marja.loukola@kpsaatio.fi 
 

Toimintalupatiedot  

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 
Rekisteröintipäätöksen ajankohta 9.6.2017     
Ostopalvelujen tuottajat: Lounas- ja päivällisruoka, EilaIlona (Y-tunnus 2626209-2) sekä 

yleistilojen siivous, Joki Clean Oy Y-tunnus (2848997-9) 
 

Ostopalvelujen tuottajat ovat tunnettuja ja toimineet pitkään omalla alallaan. Palvelukeskus Wäi-
nölässä tarkkaillaan jatkuvasti ostopalvelutuottajien tuottamien palvelujen laatua. Jos niissä havai-
taan poikkeamia, niistä keskustellaan palvelutuottajan kanssa ja sovitaan korjaamis- ja jatkotoi-
met. 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Toiminta-ajatus 

Kuurojen Palvelusäätiö sr edistää kuurojen ja kuurosokeiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta 
tarjoamalla yksilöllisiä, moniammatillisia erityispalveluja, viittomakielistä vuorovaikutusta, yhtei-
söllisyyttä ja vertaistukea.  

Tuemme asiakkaidemme hyvää arka luomalla kuuroille ja kuurosokeille ihmisille mahdollisuuksia 
tulla kuulluksi ja tuntea kuuluvansa yhteisöön sekä kehittämällä toimintaa asiakkaiden näkökul-
masta. Toiminnan perustana on motivoitunut ja osaava henkilöstö. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Keskeiset arvomme ovat asiakkaan kunnioittaminen ja tasavertainen kohtaaminen, toiminnan oi-
keudenmukaisuus ja vastuu sekä myönteinen ja iloinen ilmapiiri.  

Rakennamme yhdessä hyvää arkea luomalla kuuroille ja kuurosokeille ihmisille mahdollisuuksia 
tulla kuulluksi ja tuntea kuuluvansa yhteisöön. Edistämme sosiaalisia vuorovaikutustilanteita ja  
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työ- ja muita osallistumismahdollisuuksia. Arkipäivän työssämme keskitymme aktiiviseen ja asia-
kasta kiinnostavaan ohjattuun virkistys- ja harrastustoimintaan. 

Rakennamme hyvää arkea yhdessä panostamalla siihen, että toimintaa kehitetään asiakkaiden nä-
kökulmasta ja tarpeista. Korostamme yksilöllisen palvelusuunnitelman merkitystä.  

Rakennamme yhdessä hyvää arkea turvaamalla motivoituneen ja osaavan henkilöstön riittävyyden 
myös tulevaisuudessa. Panostamme henkilöstösuunnitteluun, työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittä-
miseen, yhtenäisten toimintatapojen luomiseen ja henkilöstön koulutukseen.  

  

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

 

Riskienhallinta 

Toiminnan riskejä arvioidaan työsuojelun toimintasuunnitelmassa, elintarvikehygienian 
omavalvontasuunnitelmassa, vakavien infektiotautien hallinnan valmiussuunnitelmassa palo- ja 
pelastussuunnitelmassa, lääkehoitosuunnitelmassa sekä ulkoisen väkivallan uhan 
toimintaohjeessa. 

Kun työntekijä huomaa poikkeavan tai läheltä piti -tilanteen, joka uhkaa jollain tavalla työntekijän, 
asukkaan tai työyhteisön turvallisuutta, hän puuttuu välittömästi tilanteeseen. Tapahtuneesta tai 
havainnoista kirjoitetaan poikkeamaraportti DomaCaren Info-sivulle ilmoitetaan siitä 
vastuuohjaajalle tai yksikön johtajalle.  

Kaikista lääkepoikkeamista sekä muista asiakkaan turvallisuuteen vaikuttavista asioista tehdään 
kuvaus asiakastietojärjestelmä DomaCareen asiakkaan raportin kohdalle. 

Palvelukeskus Wäinölän vastuuhenkilö ja/tai johtaja keskustelevat tapahtumasta 
poikkeamaraportin tehneen työntekijän ja tilanteen mukaisesti tarvittaessa asukkaan kanssa.     
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Sen jälkeen poikkeama käsitellään työyhteisössä ja yhdessä pohditaan korjausehdotuksia, jotta 
vastaavanlaisia tilanteita ei tapahdu jatkossa. 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus 
toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutus käsitellään palvelukeskuksen johtajan ja 
palvelujohtajan toimesta. Muistutus käsitellään kahden viikon kuluessa ja tieto muistutuksen 
käsittelystä toimitetaan asiakkaalle käsittelyn jälkeen mahdollisimman pian. Tieto käsittelystä ja 
tehdyistä päätöksistä tuodaan säätiön keskustoimiston johtoryhmään. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa 
tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on 
toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Edellä 
tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän 
tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan 
sosiaalihuollon toteuttamisessa. 

Ilmoitus tehdään kirjallisena ja toimitetaan palvelukeskuksen johtajalle, joka vastaa ilmoituksen 
eteenpäin toimittamisesta laissa määritellyllä tavalla. Ilmoitus toimitetaan myös tiedoksi 
toimitusjohtajalle. 

Palvelukeskus Wäinölässä muistutus osoitetaan                                                                    
johtaja Eeva-Marja Loukola 
Puotilan metrokatu 4 a, 00910 Helsinki 
p. 040 508 2646, eeva-marja.loukola(at)kpsaatio.fi 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Kaikki poikkeamat, huomautukset, haittailmoitukset ym. toimintaan liittyvät vaaratilanteet tai 
vaaran uhkatilanteet käydään läpi työyhteisöpalaverissa puolivuosittain. Yhdessä työntekijöiden 
kanssa analysoidaan tapahtumaan johtaneet tekijät, itse tapahtuma ja toiminta tilanteessa sekä 
laaditaan ennaltaehkäisevä toimintaohje, jos sellaista ei vielä ole.  

Riippuen tapahtumasta, kirjataan se asiakastietojärjestelmä Domacareen tai siitä tehdään muistio, 
joka tallennetaan KVJ- KPS-Wäinölä-yhteiset Poikkeama- vaaratilanne -kansioon. Palvelukeskuksen 
omavalvontasuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset raportointiin ja toimintaohjeisiin 
liittyen. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma on laadittu yhteistyössä Palvelukeskus Wäinölän työntekijöiden kanssa. 
Sen suunnittelusta ja seurannasta vastaa palvelukeskuksen johtaja Eeva-Marja Loukola, eeva-
marja.loukola@kpsaatio.fi, puh.  040 508 2646. 

mailto:eeva-marja.loukola@kpsaatio.fi
mailto:eeva-marja.loukola@kpsaatio.fi
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Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja aina tarpeen mukaan tilanteiden muut-
tuessa. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Palvelukeskus Wäinölän omavalvontasuunnitelma on nähtävillä palvelukeskuksen toimistossa, 
Tonttulankatu 6 C, 80200 Joensuu. Se on myös julkisesti nähtävissä Kuurojen Palvelusäätiön www-
sivuilla www.kpsaatio.fi 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Palvelutarpeen arviointi 

Palvelukeskus Wäinölän palveluasumisen asukkaiden toimintakykyä arvioidaan vähintään kaksi 
kertaa vuodessa tehtävällä RAI-toimintakykymittarilla. Arviointi tehdään myös asukkaan toiminta-
kyvyn muuttuessa.  

Hoidon ja palvelun tarve arvioidaan yhdessä asukkaan ja tämän sosiaalityöntekijän kanssa yhtei-
sessä palaverissa noin kerran vuodessa. Myös asukkaan omaisia voidaan kuulla palvelujen arvioin-
nin yhteydessä. Jos asukkaan voinnissa tai toimintakyvyssä tapahtuu selkeä muutos, järjestetään 
ylimääräinen palvelutarpeen arviointipalaveri.  

Palvelukeskus Wäinölän työote on kuntouttava. Asiakkaan voimavaroja vahvistetaan kannusta-
malla ja tukemalla asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Fyysisen kunnon ja toiminta-
kyvyn ylläpitämiseksi asiakkaalle laaditaan liikuntasuunnitelma, jota asiakas toteuttaa ohjaajan tu-
ella. Vuosittain tarkistettavan liikuntasuunnitelman yhteydessä asiakkaalle tehdään kaatumisen 
vaaran riskiarviointi. Palvelukeskuksella on käytössä oma kuntosali, jota hyödynnetään erityisesti 
lihaskuntoharjoitteita tehtäessä.  

Palvelukeskus Wäinölässä kannustetaan asiakkaita liikkumaan ulkona joko itsenäisesti tai ohjaajan 
seurassa mielellään päivittäin, kuitenkin useamman kerran viikossa. Ulkoiluun vaikuttaa merkittä-
västi sääolosuhteet.  

Asiakkaiden ravitsemusta seurataan päivittäin syötyjen aterioiden ja painon kehittymisen perus-
teella. Jos näyttää siltä, ettei asiakkaalle ruoka maistu, pyritään tarjoamaan korvaavia aterioita tai 
maistuvampia ruoka-aineita. 

Kaikki palvelukeskuksen kahdeksan asiakasta käy lähes päivittäin lounaalla yhteisessä ruokasalissa. 
Näin ohjaajat pystyvät havainnoimaan asiakkaan ruokailua ja syömistä.   Osa asukkaista käy myös 
palvelukeskuksen järjestämällä aamupalalla. Asukkaille laitetaan iltapalat valmiiksi asukkaiden toi-
veiden mukaisesti.  

Jokaisesta palvelukeskuksen asukkaasta on vähintään yksi havainto päivän aikaan. Nämä kirjataan 
asiakastietojärjestelmään.  

http://www.kpsaatio.fi/
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Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan asiakastietojärjes-
telmä DomaCareen. Hoitosuunnitelmassa käy ilmi kaikki olennainen asukkaan hoitoon ja tervey-
teen liittyen. Niin hoito- kuin palvelusuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Jos asukkaan tilan-
teessa tapahtuu muutoksia, suunnitelmat päivitetään useammin. Asukas on aina mukana suunni-
telmia päivitettäessä sekä tarvittaessa palvelujen järjestämisvastuussa olevan tahon sosiaali- ja/tai 
terveydenhuollon ammattilainen.  

Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat runko asukkaan saamalle palvelulle, hoidolle, avulle ja ohjauk-
selle. Asukkaalta kysytään hänen mielipidettään hoidosta ja palveluista. Tarpeen tullen hänelle an-
netaan vaihtoehtoja hoidosta ja palveluista, joista hän voi itse valita oman toiveensa ja tavoit-
teidensa mukaan sopivat palvelut. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajantasaisina asiakastietojärjestelmässä, josta työntekijä voi 
tarkistaa ja varmistaa asukkaan hoitoon ja palveluihin liittyvät asiat.  

Uuden työntekijän tai pitkään työstä poissa olleen työntekijän perehdytyksessä käydään yksityis-
kohtaisesti läpi hoito- ja palvelusuunnitelmat. 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Palvelukeskus Wäinölässä arjen ohjaustyön lähtökohtana on asiakkaan arvojen ja yksilöllisyyden 
kunnioittaminen. 

Palvelukeskus Wäinölän asiakkailla on jokaisella oma vuokra-asunto, jonne he saavat palvelua ja 
apua palvelusuunnitelman mukaisesti.  Wäinölän asukas elää omannäköistä elämäänsä, jota työn-
tekijät tukevat. Työntekijät ovat mukana huolehtimassa asukkaan turvallisuudesta sekä mukana 
niissä elämän osa-aluissa, joissa hän haluaa tai tarvitsee tukea. Asukas itse päättää, ottaako apua 
ja ohjausta vastaan.  

Asukasta motivoidaan ottamaan ohjausta vastaan, jos sillä tuetaan ja varmistetaan turvallinen ja 
hänen toiveidensa mukainen elämä.     
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Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Palvelukeskus Wäinölän työntekijät ovat sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisia. Heitä kos-
kee velvollisuus puuttua tilanteeseen, jos huomaavat asiakkaan epäasiallista kohtelua. Jos epäasi-
allinen kohtelu toistuu, ilmoitetaan siitä palvelukeskuksen johtajalle. Johtajan vastuulla on, ottaa 
asia keskusteluun ko. epäasiallisesti käyttäytyvän työntekijän kanssa ja tilanteesta riippuen päät-
tää jatkotoimista. Asiakasta, ja mahdollisesti hänen omaisiaan, ohjataan tekemään huomau-
tus/kantelu kirjallisesti palvelukeskuksen johtajalle ja halutessaan sosiaaliasiamiehelle tai aluehal-
lintoviranomaiselle sekä järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Tiedot muistutuksen toimit-
tamisesta oikealle taholle saa Palvelukeskus Wäinölästä. 

Uuden työntekijän perehdytyksessä korostetaan erityisesti palvelukeskuksen työskentely- ja toi-
mintatapaa. Se on ammatillista ja kuntouttavaa sekä asiakasta kunnioittavaa, ystävällistä ja asiak-
kaan itsenäistä päätäntävaltaa tukevaa. Jokainen työntekijä toimii esimerkkinä uudelle työnteki-
jälle, kuinka asiakasta kohdellaan hyvin. 

Yhteisissä keskusteluissa ja palavereissa puhutaan asiakkaista kunnioittavasti, itsenäisinä ja pää-
täntävaltaisina henkilöinä. 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Palvelukeskus Wäinölässä pidetään kerran viikossa asukaskokous. Kokouksessa, mm. suunnitellaan 
tulevia yhteisiä tapahtumia asukkaiden toiveiden mukaisesti sekä keskustellaan Wäinölän ja 
muista ajankohtaisista asioista. Asukaskokouksessa asukkaat valitsevat ruokalistalta itselleen seu-
raavan viikon ateriat. Asukaskokouksissa käydään läpi myös Wäinölän mennyttä toimintaa ja kysel-
lään asukkailta palautetta ja mielipiteitä, jotka kirjataan ylös toiminnan kehittämistä varten.  

Kuurojen Palvelusäätiössä tehdään säännöllisesti, joka toinen vuosi, omaiskysely. Omaiskyselyn 
tuloksia käytetään hyväksi palvelukeskuksen toiminnan kehittämisessä.  

Asukkaiden omaisia innostetaan osallistumaan palvelukeskuksen toimintaan, eri tapahtumiin, vie-
railuin ja yhteisin keskusteluin. Palvelukeskuksen neuvottelukunnassa on mukana omaisten edus-
taja.   

Niin omaisilta kuin asukkailta saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.  

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun il-
man syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kun-
nioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan 
ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla 
on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistu-
tuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuk-
sen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuulli-
sessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja palvelukeskus Wäinölän johtaja Eeva-Marja Loukola, 
eeva-marja.loukola@kpsaatio.fi tai puhelin  040 508 2646 

mailto:eeva-marja.loukola@kpsaatio.fi
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Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 
sosiaaliasiamies Marjo Kantola, puh. 013 330 8268 
marjo.kantola@siunsote.fi 
 
sosiaali- ja potilasasiamies Hanna Mäkijärvi, puh. 013 330 8265, 
hanna.makijarvi@siunsote.fi 
Käyntiosoite: Torikatu 18 A, 3 krs., 80100 Joensuu 
 
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista: 
Itä-Suomen maistraatti kuluttajaneuvonta 
Torikatu 36, 80100 Joensuu 
puhelin 029 5536901, www.kuluttajaneuvonta.fi 
 

Palvelukeskus Wäinölässä muistutus käsitellään työyhteisöpalaverissa, jossa sovitaan korjaavat toi-
menpiteet ja tehdään kehittämisuudistukset. Näistä kerrotaan myös tarpeen mukaan asiakkaalle, 
hänen omaiselleen ja viranomaisille. Uudistukset ja korjaukset kirjataan tarvittaessa omavalvonta-
suunnitelmaan.   

Kirjallinen vastaus muistutukseen annetaan kahden viikon sisällä sen saapumisesta. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Palveluasumisen tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä, fyysistä ja psyykkistä toi-
mintakykyä sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä ja luomista.  

Palvelukeskuksen Wäinölän työntekijät ovat paikalla arkisin 7-17 ja viikonloppuisin 7-15. Tarvitta-
essa työajoissa joustetaan asukkaiden tarpeiden mukaan ja työvuoroja voidaan suunnitella toisin. 
Työntekijät toteuttavat yhdessä asukkaan kanssa hänelle laadittua palvelujen toteuttamissuunni-
telmaa, jossa on huomioitu asiakkaan tarpeet eri elämän osa-alueissa. 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaille laaditaan yksilöllinen liikuntaohjelma. Kuntouttavan työotteen 
mukaisesti asiakasta ohjataan ja tuetaan mahdollisimman itsenäiseen toimintaan ja arkiliikunnan 
pariin. Asiakkaiden kanssa käydään säännöllisesti palvelukeskuksen omalla kuntosalilla, tehdään 
porraskävelyjä, tuolilta ylösnousuharjoitteita ja järjestetään viikoittain, päivätoiminnan yhteydessä 
jumppatuokioita. 

Asukkaat voivat halutessaan toimia Palvelukeskuksessa viikkovalvojina. Silloin asukas osallistuu oh-
jaajan kanssa yhteisiin keittiötehtäviin.  Tästä maksetaan pientä toimintarahaa. 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaiden kanssa kommunikoidaan viittomakielellä. Osalla asukkaista 
käy viittomakielentulkki viittomassa päivän lehdet. Myös ohjaajat viittovat uutiset asiakkaalle tä-
män niin halutessa. Näin turvataan asiakkaiden tiedon saanti yhteiskunnallisista tai heitä henkilö-
kohtaisesti kiinnostavista asioista. 

Keskiviikkoisin asukaat kokoontuvat päivätoimintaan. Siinä käydään läpi yhteiskunnallisia ajankoh-
taisia ja asiakkaita kiinnostavia asioita, jumppaillaan, leivotaan, askarrellaan, pelaillaan jne.  

mailto:marjo.kantola@siunsote.fi
mailto:hanna.makijarvi@siunsote.fi
http://www.cylex.fi/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=it%c3%a4-suomen+maistraatti+kuluttajaneuvonta&companyId=12245176
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Tehdään yhdessä kaikkia niitä asioita, jotka tukevat asiakkaiden omatoimisuutta ja ovat asiakkaille 
mieleisiä. 

Hengelliseen toimintaan osallistuminen on asiakkaille tärkeää. Kuurojen pappi ja eiryisdiakoni käy-
vät säännöllisesti pitämässä viittomakielisiä hartauksia. Asiakkailla on mahdollisuus tavata heitä 
myös henkilökohtaisesti. 

Asukkaiden kanssa osallistutaan viittomakielisiin ja muihin tapahtumiin heidän niin halutessaan. 
Asiakkaita kannustetaan lähtemään tapahtumiin, joissa tapaa muita viittomakielisiä ihmisiä. 

Asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkaan osallistumiset sosiaalisiin ja virkistystapahtumiin.       

Ravitsemus 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaat voivat osallistua yhteiseen ruokailuun aamupalan ja lounaan 
merkeissä. Aamupala valmistetaan Wäinölässä ja siinä huomioidaan asiakkaiden toiveet sekä 
ruuan ravitsemuksellisuus, mm. riittävä proteiinipitoisuus.  

Lounas- ja päivällisruoka tulevat ulkopuoliselta toimittajalta. Ruoan toimittaja on ravintola Eila-
Ilona. Asiakkaat valitsevat edellisellä viikolla seuraavan viikon lounaan ja halutessaan myös päiväl-
lisen. 

Ruoat tulevat lämpölaatikoissa ja ne tarjoillaan lämpölevyn päältä. Samassa kuljetuksessa tulee 
päivällisruoka.  Ruoka on ravitsevaa kotiruokaa. Aterioissa on huomioitu ikäihmisten makutottu-
mukset. Lounaaseen kuuluu runsas salaatti, jälkiruoka, leipä ja ruokajuomana maito, piimä, mehu 
tai vesi. Asiakkaat voivat tilata valmiit ruoat myös viikonlopuksi. Ne tuodaan palvelukeskukseen 
kylmänä ja ohjaajat lämmittävät ruoat.  

Asiakkaiden syömistä tarkkaillaan mm. painonmittauksilla ja yleisellä voinnin tarkkailulla. Jos ruoka 
ei jostain syystä maistu, houkutellaan asiakas nauttimaan vähintään proteiinipitoisia vitamii-
nijuomia. Iltapalat valmistetaan ja laitetaan valmiiksi esille asiakkaan toiveiden mukaan.  

Asiakkaat tekevät henkilökohtaiset ruokaostoksensa nettikaupasta ohjaajien avustamana. Jos 
näyttää, että asiakkaan ruokatilaukset ovat hyvin yksipuolisia, keskustellaan asiakkaan kanssa ja 
motivoidaan ostamaan monipuolisempaa ruokaa.   
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Hygieniakäytännöt 

Palvelukeskuksen asukkaat vastaavat kotiensa siivouksesta yhdessä ohjaajien kanssa. Siivouksessa 
käytetään asiakkaan omia puhdistusaineita. Työntekijä vastaa siitä, että asiakkaan koti on siisti ja 
peruspuhdas.  Suurimman osan asukkaiden kodin siisteys tarkistetaan päivittäin.  

Palvelukeskuksen yhteisten tilojen siisteydestä vastaa ulkopuolinen siivooja sekä työntekijät.  

Jokaisella asukkaalla on oma pyykinpesukoneensa. Palvelukeskuksessa on myös yhteiskäyttöön 
tarkoitettu pyykinpesukone. Sitä käytetään palvelukeskuksen pyykkien pesemiseen, mutta tarvit-
taessa myös asiakkaiden pyykkien pesemiseen. Likaiset pyykit pestään välittömästi tai mahdolli-
simman nopeasti.  

Perushygieniaan kuuluu käsien säännöllinen, riittävä pesu ja käsidesin käyttö. Erityisesti ruokailuti-
lanteessa korostuu käsihygienia niin työntekijöiden kuin asiakkaiden. Käsidesejä on eri puolella 
palvelukeskusta, jotta niiden käyttö on mahdollisimman helppoa.  

Infektioiden torjunnan osalta noudatetaan seuraavaa valmiussuunnitelmaa, joka on kohdistettu 
asiakkaisiin, tiloihin ja välineistöön sekä henkilöstöön. 

Varautuminen vakaviin virusinfektioihin 

Vakavien virusinfektioiden riskiryhmään katsotaan kuuluvan erityisesti sellaiset henkilöt, joiden 
vastustuskyky on alentunut tai jotka sairastavat syöpätauteja, sydän- ja verisuonitauteja tai erilai-
sia kroonisia keuhkosairauksia. Palvelukeskus Wäinölässä on joitakin asukkaita, joiden voidaan kat-
soa kuuluvan riskiryhmään. Palvelukeskuksessa on huomioitu, että näiden henkilöiden hoidon ja 
avun tarve kasvaa huomattavasti mahdollisen sairastumisen aikana. 

Virusinfektoiden leviämisen estämiseksi tehdään kaikki mahdollinen, mm. pintojen puhtaanapitoa 
tehostetaan, asukkaat hoidetaan heidän omissa kodeissaan ja tarvittaessa yhteiset toiminnat kes-
keytetään.  

Tautiaallon aikana tarvitaan runsaasti erilaisia välineitä henkilökunnan suojaamiseksi. Palvelukes-
kuksessa on varauduttu yllättäviin virusinfektioihin hyvällä suojavarusteiden määrällä. Vastuuhen-
kilö tilaa tarvittaessa lisää hengityssuojia, suojaesiliinoja, kengänsuojia, kertakäyttöhanskoja ja kä-
sihuuhdetta.  

Mahdolliseen lisääntyneeseen hoidontarpeeseen vastataan siten, että rekrytoidaan lisää tunti-
työntekijöitä. Varaudutaan tarvittaessa vuosilomien siirtoihin. Tarvittaessa joustetaan työvuo-
roissa. Pidennetyt työvuorot ovat mahdollisia. Kertyneet ylityöt, joita ei tasoittumisjaksossa saada 
tasattua maksetaan rahana.  Henkilöstöä informoidaan valmiussuunnitelmasta henkilökuntako-
kouksissa. Henkilökunnalle annetaan tarvittaessa lisäkoulutusta hygieniasta. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Asiakkaan hoitosuunnitelmassa on määritelty, millä tavalla huolehditaan asiakkaan perushoidosta, 
mahdollisten pitkäaikaissairauksien ja muun ei-kiireellisen hoidon järjestämisestä. Hoitosuunnitel-
mat päivitetään säännöllisesti ja aina asiakkaan terveydentilan ja hoidon muuttuessa. 
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Palvelukeskus Wäinölässä toimitaan seuraavasti, jos tarvitaan kiireellistä sairaanhoitoa: 

• Anna ensiapu, tarvittaessa elvytä! Toimiston ensiapulaukusta löytyy elvytysmaski. 

• Soita 112, saat apua ja ohjeita hätäkeskuksesta. 

• Asukkaan yleiskunnon alentuessa hänelle harkitaan yksilökohtaisesti jatkohoitopaikka, 
jossa ympärivuorokautinen valvonta on mahdollinen (terveyskeskus, sairaala tai Kuurojen 
Palvelusäätiön toimipiste). 

• Ilmoita asiakkaan omaiselle.  

•  Ilmoita tapahtuneesta vastuuhenkilö Susanna Haloselle p. 040 508 3949 ja/tai johtaja 
Eeva-Marja Loukolalle p. 040 508 2646. 

Äkillisen kuolemantapauksen kohdalla toimitaan seuraavasti: 

• Soita 112, kun kuolemantapaus on yllättävä tai jos tilanteeseen liittyy esimerkiksi tapa-
turma, itsemurha, myrkytys, hoitotoimenpide, rikos tai jos on aihetta epäillä jotain muuta 
vastaavaa. Hätäkeskus lähettää paikalle ambulanssihenkilökunnan ja poliisin. 

• Soita omaiselle. Varaa aikaa omaisten tukemiseen. Kysy mitä hautaistoimistoa omaiset ha-
luavat käytettävän 

• Ilmoita kuolemasta palvelukeskuksen vastuuhenkilöille (Susanna Halonen p. 040 508 3949 
tai Eeva-Marja Loukola p. 040 508 2646). 

• Suruliputus järjestetään kuolinpäivänä tai jos kuolema tulee myöhään illalla, niin seuraa-
vana päivänä. Suruliputus tilataan Talohuolto Multaselta puh. 020 743 8470. 

• Palvelukeskuksen muille asukkaille suru-uutinen kerrotaan mahdollisimman pian. Varaa ai-
kaa asukkaiden kanssa keskusteluun ja tilanteen läpikäymiseen. 

• Palvelukeskuksessa järjestetään mahdollisimman pian vainajan suruhartaus. Mukaan voi 
pyytää myös asukkaan lähiomaiset. Tilaisuuteen voi pyytää erityisdiakoni Tuula Mertasen 
puh.  050 366 0892. 

• Työntekijöille järjestetään mahdollisimman pian työkokous tai muu vastaava keskusteluti-
lanne, jossa työntekijät voivat puhua kuolemaan liittyvistä tunteistaan ja kokemuksistaan. 
Tunteiden näyttäminen ei ole epäammatillista.  

• Psykologin apua on mahdollista saada työterveyshuollon kautta. 

Terveydenhoito 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaat ovat julkisen terveydenhuollon, SiunSoten terveyspalvelujen, pii-
risissä. Ulkopaikkakuntalaisille asiakkaille on kotikunnasta myönnetty maksusitoumus terveyden-
huollon palveluihin. 

Palvelukeskuksen työntekijät varaavat asukkaille lääkäriajat ja muut terveydenhuollon ajat. Työn-
tekijät toimivat myös saattajina lääkäri- ja/tai tutkimuskäynneillä. Tarpeen mukaan asiakkaalle va-
rataan etukäteen viittomakielentulkki käynnin ajaksi. Lääkäri- ja/tai tutkimuskäynnillä työntekijän 
mukana olo on välttämätön. Näin varmistetaan asiakkaalle oikean tiedon saanti ja saadaan tar-
peelliset tiedot ja ohjeet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.  

Asiakkaan pitkäaikaissairauden hoito ja seuranta kalenteroidaan asiakastietojärjestelmään.  
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Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaava henkilö 

Susanna Halonen, p. 040 508 3949 
Tonttulankatu 6 C, 80200 Joensuu 
 

Lääkehoito 

Palvelukeskus Wäinölässä on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Suunnitelma tarkistetaan ja päivite-
tään vuosittain, omavalvontasuunnitelman päivityksen yhteydessä. 

Lääkehoitosuunnitelma sisältää lääkehoidon toimintatavat, lääkehoidon osaamisen varmistaminen 
ja ylläpitäminen, henkilöstön vastuut, lupakäytännöt sekä dokumentoinnin ja tiedonkulun. 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaiden lääkkeet tulevat apteekista annosjakeluna. Tietyt lääkkeet säi-
lytetään ohjaajien toimistossa lukollisessa lääkekaapissa. Työntekijät vastaavat näiden lääkkeiden 
oikeasta säilyttämisestä ja oikeasta antotavasta ja ajasta asukkaalle.  Palvelukeskuksen lukollisessa 
tiloissa säilytetään lisäksi peruskäsikauppalääkkeitä. 

Lääkehoidosta vastaava henkilö 

Susanna Halonen, p. 040 508 3949 
Tonttulankatu 6 C, 80200 Joensuu 
 

Asiakkaiden raha-asioiden hoito 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaat vastaavat pääsääntöisesti raha-asioistaan itsenäisesti. Asukkai-
den ikääntymisen myötä, on suurimmalla osalla edunvaloja, joko läheinen tai Digi- ja väestöviras-
ton nimeämä edunvalvoja. Palvelukeskuksen ohjaajien avustuksella asukkaat voivat maksaa lasku-
jaan ja käydä pankkiasioilla. Palvelukeskuksessa ei säilytetä asiakkaiden rahoja.  

Monialainen yhteistyö 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaiden palvelukokonaisuutta arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyöko-
kouksissa SiunSoten ja kuntien edustajien kanssa pääsääntöisesti kerran vuodessa, vähintään joka 
toinen vuosi. Kokouksia voidaan järjestää tilanteen mukaan useamminkin, mikäli joku osapuoli niin 
toivoo tai asiakkaan tilanteessa on tapahtunut muutos. Asiakkaan palveluja koskevassa kokouk-
sessa on mukana asiakas itse, hänen kotikuntansa sosiaalityöntekijä sekä Palvelukeskus Wäinölän 
edustaja. Kokouksiin voivat osallistua asiakkaan luvalla myös asiakkaan omaiset, edunvalvoja tai  
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muita asiakkaan palveluverkostoon kuuluvia toimijoita. Asiakkaan ymmärtämisen ja ymmärretyksi 
tulemisen, asiakkaan oikeusturvan toteutumiseksi paikalle järjestetään aina viittomakielen tulkki.  
Asiakkaalta pyydetään lupa tietojen luovuttamiseen tai käsittelyyn verkostossa. Yhteistyö ja tie-
donkulku omaisten kanssa sovitaan aina asiakaskohtaisesti ja asiakkaan luvalla.  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Palvelukeskus Wäinölässä tehdään yhteistyötä kuntien viranomaisten kanssa, mm. yhteistyöpala-
vereiden ja tarkastuskäyntien osalta. Viranomaisohjeet käsitellään palvelukeskuksen henkilöstöpa-
lavereissa, jotta tieto ohjeistuksista saavuttaa kaikki työntekijät.  

Palvelukeskus Wäinölässä on palo- ja pelastusviranomaisten ohjeiden mukaan tehty palo- ja tur-
vallisuussuunnitelma.  

Asiakkaan tilanteen niin vaatiessa, työtekijät tekevät ilmoituksen Digi- ja väestövirastolle edunval-
vonnan tarpeesta. Asiasta neuvotellaan aina asiakkaan läheisten kanssa. 

Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

Palvelukeskus Wäinölässä on vuoden 2022 alussa kaksi kokopäiväistä ohjaajaa ja yksi 75 prosentin 
työajalla. Yksi kolmesta ohjaajasta toimii vastuuhenkilönä. Kaikilla ohjaajilla on joko sosiaalialan tai 
terveydenhuollon peruskoulutus. 

Sijaisia pyritään saamaan aina, kun tulee sairaustapauksia sekä suunnitellusti loma-ajoille. Sijaisia 
on mahdollista käyttää aina tarvittaessa. Ongelmana on sijaisten saatavuus. Vuoden 2022 alussa 
Palvelukeskus Wäinölän työntekijälistoilla on vain yksi sijainen. 

Sijaisten käytöllä pyritään varmistamaan, että henkilöstöä on aina riittävästi paikalla. Tarvittaessa 
ohjaajat joustavat työvuoroissa, esim. tekemällä pidempiä työvuoroja, jotta työntekijämäärä on 
riittävä. 

Palvelukeskus Wäinölä on pieni yksikkö. Palveluasumisen asukkaita on kahdeksan. Yksi kolmesta 
Wäinölän työntekijöistä, ohjaajista, on vastuuhenkilö. Hän käyttää työajastaan noin 10-20% toi-
minnan suunnitteluun ja hallinnollisiin tehtäviin. Henkilöstön esimiehenä toimii palvelukeskuksen 
johtaja. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Palvelukeskus Wäinölässä noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Työntekijöiden 
palkkaus määräytyy tes:n mukaisesti. 
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Työntekijän rekrytoinnissa noudatetaan säätiön rekrytointiohjetta. Rekrytoinnissa kiinnitetään eri-
tyisestä huomiota työntekijän sopivuuteen Palvelukeskus Wäinölään. Perusvaatimuksena on sosi-
aali- tai terveydenhuollon peruskoulutus. Työnhakijalta toivotaan viittomakielentaitoa tai  

edellytetään viittomakielen opiskelua. Työssä tarvitaan viittomakielentaitoa, koska palvelukeskuk-
sen asukkaat ovat kuuroja viittomakielisiä.  Eduksi katsotaan työnhakijan kokemus, kiinnostus ja 
halu työskennellä vanhusten ja viittomakielisten parissa. Työpaikkailmoituksessa tuodaan esille 
edellä mainittujen seikkojen lisäksi se, että työ tapahtuu asiakkaan kotona ja sisältää paljon kodin-
hoidollisia tehtäviä.   

Työnhakijan koulutustausta tarkistetaan aina Suosikki- tai Terhikki -rekisteristä jo hakuvaiheessa. 
Palvelukeskus Wäinölässä tehtävä työ on itsenäistä ja vastuullista, asiakkaan kotona tehtävää. 
Työnhakijan soveltuvuudella ja suosituksilla on merkitystä valintaa tehdessä.   

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsitte-
lyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskentele-
viä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun 
työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. 
itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa 
säädetään työntekijöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien vel-
vollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautuminen. Erityisen tärkeä täyden-
nyskoulutuksen osa-alue on henkilökunnan lääkehoito-osaamisen varmistaminen. 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omaval-
vonnan toteuttamiseen.  

Uuden työntekijän aloittaessa työn Palvelukeskus Wäinölässä varataan hänen perehdytykseensä 
riittäväsi aikaa. Uusi työntekijä toimii muiden työtekijöiden kanssa aamu- ja iltavuorossa useam-
man päivän. Kun uusi työntekijä itse ja muut Wäinölän työntekijä arvioivat, että työntekijällä on jo 
riittävästi tietoa ja osaamista, voi hän toimia vuorossa itsenäisesti. 

Palvelukeskus Wäinölässä on perehdytyksen muistilista, jossa kuvataan kaikki ne asiat, jotka tulee 
kertoa ja opastaa uudelle työntekijälle. Muistilistaan merkitään, milloin asia on käyty läpi.  

Uuden työntekijän kanssa käydään yhdessä läpi Wäinölän omavalvontasuunnitelma, palo- ja pelas-
tussuunnitelmat sekä lääkehoitosuunnitelma.  

Työntekijän perehdytykseen osallistuvat kaikki palvelukeskuksen työntekijät. Päävastuu perehdy-
tyksen toteutumisesta on vastuu ohjaajalla.  

Henkilökunnan täydennyskoulutus 

Kuurojen Palvelusäätiössä on käytössä sosiaali- ja terveysalan verkko-oppimisympäristö Skhole.  
Työntekijöiden täydennyskoulutuksessa sekä muussa koulutuksessa hyödynnetään Skholen tarjoa-
maa laajaa koulutustarjontaa.  Ensiapu- ja sammutuskoulutukset järjestetään säännöllisesti kol-
men – viiden vuoden välein. Kehityskeskusteluissa sovitaan työntekijän yksilölliset täydennyskou-
lutustarpeet ja -toiveet. 
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Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Palvelukeskus Wäinölän työntekijöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta 
tai epäkohdan uhasta, joko liittyy Palvelukeskus Wäinölän asiakkaisiin (Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014).  

Jos työntekijä huomaa epäkohdan tai havaitsee vaaran epäkohdalle, joka kohdistuu asiakkaisiin, 
niin hän tekee ilmoituksen palvelukeskuksen johtajalle, joko soittamalla tai sähköpostin välityk-
sellä. Jos työntekijä lähettää asiasta sähköpostin, ei siinä mainita nimiä, vain nimikirjaimet. Jos 
työntekijä kokee, ettei johtaja ole puuttunut epäkohtaan riittävän nopeasti, työntekijän pitää il-
moittaa havaitsemastaan epäkohdasta palvelujohtajalle tai toimitusjohtajalle. Työntekijä voi tehdä 
ilmoituksen myös suoraan aluehallintoviranomaiselle.  

Palvelukeskuksen johtajan tulee ottaa epäkohdan hoitaminen tehtäväksi niin pian kuin mahdol-
lista, viimeistään viikon sisällä tiedon saatuaan. Jos epäkohdan hoitaminen estyy, esim. johtajan 
poissa ollessa, työntekijä ilmoittaa siitä johtajan sijaiselle, tai tarvittaessa säätiön palvelujohtajalle 
tai toimitusjohtajalle. 

Epäkohdasta riippuen, käsitellään asia työyhteisöpalaverissa yleisellä tasolla ja tarkistetaan toimin-
tatavat sekä ohjeistukset. Epäkohdan estämisen ennakoivat keinot päivitetään tarvittaessa oma-
valvontasuunnitelmaan. Palvelukeskuksen johtaja on tarvittaessa yhteydessä epäkohdan hoitami-
seen liittyviin viranomaistahoihin.  

Toimitilat 

Palvelukeskus Wäinölä sijaitsee Tonttulankadulla, asunto osakeyhtiö Saunatontun tiloissa. 
Taloyhtiössä on myös muita asukkaita. Palveluasumiseen tarkoitetut asunnot ovat Kuurojen 
Palvelusäätiö sr:n omistamia yksiöitä ja kaksioita. Asuntoja on yhteensä yhdeksän. Asuntojen koot 
vaihtelevat 31,5 - 59 neliömetriin. 

Päivätoimintaa ja yhteistä kokoontumista varten palvelukeskuksessa on kaksi päivätoimintatilaa, 
joista toista käytetään aina ohjatusti. Tilojen koko on yhteensä noin 60 neliötä. Vapaasti 
asukkaiden omatoimisessa käytössä olevan tilan yhteydessä on sauna- ja pesutilat. Yhteistilojen 
ilmavaihto on koneellinen. Näiden lisäksi palvelukeskuksen tiloihin kuuluu toimisto, vierashuone, 
erilaisia varastotiloja, autotalli ja kuntosali. 

Kaikkien asukkaiden kotona ja yleisissä tiloissa on kiinteästi asennettuna optinen 
hälytysjärjestelmä, johon on kytketty ovikello ja palohälytin sekä osalla asukkaista herätyskello. 
Kaikissa palveluasumiseen tarkoitetuissa asunnoissa on liedessä turvakatkaisin. Kaikilla SiunSoten 
asiakkailla on käytössään turvahälytin, jonka avulla asukas itse voi hälyttää apua. Iltaisin ja öisin 
hälytys ohjautuu turvapalveluun, josta auttajat tulevat paikalle ja arvioivat asukkaan avuntarpeen.  

 

Teknologiset ratkaisut 

Palvelukeskus Wäinölässä on käytössä erilaisia terveydenhuoltoon liittyviä laitteita ja tarvikkeita 
kuten verensokeri-, kuume- ja verenpainemittareita, jalkojenhoitovälineitä ja haavanhoito-
tarvikkeita. Laitteita säilytetään toimistossa ja lukittavassa kaapissa yläkerran päivätoimintatilan 
huoneessa. 
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SiunSote on myöntänyt hakemuksesta turvapuhelinpalvelun kuntayhtymän asukkaille.  
Turvapuhelinten toimivuus testataan automaattisesti etänä palvelutuottajan toimesta. Asukkaiden 
kanssa käydään säännöllisesti läpi turvapuhelimen käyttöä.  Palvelukeskuksessa ei ole käytössä 
kulunvalvontalaitteita. 

Asukkailla on käytössä rollaattoreita. 

 
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Toimintakykyarvioiden avulla selvitetään mm. asukkaiden apuvälineiden tarve. Ohjaajat ovat yh-
teydessä SiunSoten apuvälinekeskukseen, josta hankitaan asukkaan tarvitsemat välineet. Ohjaajat 
opastavat asukkaita apuvälineiden oikeanlaiseen käyttöön. Apuvälineiden käyttö seurataan ja tar-
vittaessa kannustetaan ja ohjataan, jos käytössä havaitaan ongelmia. 

Terveydenhuollon laitteiden käyttöön liittyvä ohjeistus käydään läpi perehdytyksen aikana. Kaikki 
käyttöohjeet säilytetään ohjaajien toimistossa käyttöohjekansiossa. 

Terveydenhuollon laitteiden vastuuhenkilö Susanna Halonen 
puh. 040 508 3949, susanna.halonen@kpsaatio.fi 
 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

 

Palvelukeskus Wäinölässä asiakastiedot kirjataan DomaCare asiakastietojärjestelmään.  

Tietojärjestelmään on pääsy yksilöidyllä käyttäjätunnuksella, joka on suojattu salasanalla. Käyttöoi-
keuden ja sen laajuuden määrittelee palvelukeskuksen johtaja. 

Asiakastietojen suojauksesta on varmistuttu käyttäjäkohtaisella oikeuksien määrittelyllä. Työnteki-

jöiden oikeudet on rajattu palvelukeskuksen ja tarvittaessa myös asiakasryhmän mukaisesti siten, 

että jokaisella on pääsy ainoastaan niiden asiakkaiden tietoihin, joiden kanssa hän työskentelee. 

Työntekijäryhmäkohtaisilla toimintovalikoilla on rajattu pääsy ainoastaan niihin toimintoihin, joita 

käyttäjä työssään tarvitsee.  

Asiakastietojärjestelmän tietosuojavastaavana toimii järjestelmän pääkäyttäjä Jouni Riihimäki. Oh-

jelmiston teknisestä suojauksesta vastaa palvelun toimittaja Invian Oy. Palveluntuottajan yhteys-

henkilönä toimii toimitusjohtaja Ilkka Jussila. 

Työntekijöiden henkilötietoja on työvuoro-ohjelmisto TyövuoroVelhossa ja hr-ohjelmisto Mep-

cossa. Palvelukeskus Wäinölän johtajalla on laajat käyttöoikeudet näihin molempiin ohjelmiin. 

Vastuuhenkilö Susanna Halonen laatii työvuorolistat ja hänellä on käyttöoikeudet TyövuoroVel-

hoon listan suunnittelijan ominaisuudessa. Muilla työntekijöillä on oikeudet vain omiin tietoihin.  

Asiakas- ja työntekijöiden henkilötietoja sisältävät tiedostot tallennetaan KVJ-kansioon.  

Asiakastyön kirjaaminen 

Palvelukeskus Wäinölän asiakaskirjaukset tehdään DomaCare asiakastietojärjestelmään. Jokaisesta 
asukkaasta tehdään päivittäin kirjaus.  

mailto:susanna.halonen@kpsaatio.fi


 
 

17 
 

 

Palvelukeskus Wäinölän työvuorot mahdollistavat asiakaskirjaukset. Työntekijöille suositellaan, 
että kirjaukset tehdään viipymättä ja mielellään useampi kirjaus päivittäin. Jos kirjauksissa havai-
taan joitain epäasiallisuuksia, palvelukeskuksen johtaja ottaa asian keskusteluun. Työntekijöille jär-
jestetään myös koulutusta hyvää kirjaamistapaan.  

Uuden työntekijän perehdytyksessä korostetaan asiakastietokirjausten periaatteita, joita ovat asi-
akkaan kunnioittaminen ja se, että kirjauksissa näkyy asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutu-
minen ja olennaiset tiedot asiakkaan tilanteeseen.  

Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat. 
Jokainen työntekijä allekirjoittaa sitoumuksen, jossa hän sitoutuu noudattamaan vaitiolovelvolli-
suutta ja saamiensa sosiaalihuollon asiakastietojen käyttämättä jättämistä omaksi tai toisten hyö-
dyksi tai toisen vahingoksi.  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaat ovat ikääntyneitä, ikähaitari on 62-92 vuotta, keski-ikä 79 
vuotta. Suurimmalla osalla on kuurouden lisäksi toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. 

Toimintakyvyn ylläpitämiseksi on tärkeää, että asukkaat pystyvät liikkumaan turvallisesti. Haas-
teena on Wäinölän porraskäytävien liukkaus erityisesti talvikeleillä. Tätä asiaa yritetään ratkaista 
yhdessä taloyhtiön kanssa. 

Ikääntymisen myötä asukkaille tulee mm. muistamiseen ja terveyteen liittyviä ongelmia. Asukkai-
den turvallista asumista omissa kodeissaan tuetaan jatkossakin turvapuhelinrannekkeilla. Tarvitta-
essa asennetaan asuntojen ulko-ovien aukeamisesta (myöhäisilta, yöaika) ilmoittava hälytin ja 
työntekijöiden työaikaa kohdennetaan enemmän iltaan. Myös digitaalisten turvapalvelujen käyt-
töönottoa kehitetään. 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Paikka ja päiväys, allekirjoitus: Joensuu 25.3.2022     

 Susanna Halonen,                                                     

 Susanna Halonen, vastuuhenkilö 


