
 
 

1 
 

 

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2022 

Palvelukeskus Runola  

Päivätoiminta  

 

 

 

SISÄLTÖ 
 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT ...................................................... 2 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET ....................................... 2 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO ................................................................. 3 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN ................................................... 8 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET ................................................................. 9 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA ........................................................... 12 

7 ASIAKASTURVALLISUUS ........................................................................... 16 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN ................................ 21 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA .................................................. 22 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA ................................................... 22 

 



 
 

2 
 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  
 

Kuurojen Palvelusäätiö sr, Palvelukeskus Runola  

 Y-tunnus 0116651-2       

Tuulaakitie 2, 90560 Oulu 

 

Runolan Päivätoiminta    

Esihenkilö: Ritva Heikkinen       

Puhelin: 044 7847849 Sähköposti: ritva.heikkinen@kpsaatio.fi  

Palvelua tarjotaan ikääntyneille kuulo- ja/tai näkövammaisille kuntouttavana päivätoimintana 1-2 kertaa 

viikossa. Kuuroutuneiden päivätoiminta kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkona. Kuulo- ja näkövam-

maisten päivätoiminta on joka perjantai. Ryhmissä on 5-8 asiakasta.   

  

Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran lupa 8.10.2021 

Valviran myöntämä lupa yksityisten ympärivuorokautisten ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuotta-

miseen. Valviran luvassa on ilmoituksen varaisia päivätoiminnan paikkoja 24.  

Toiminnalle on vastuu- ja potilasvakuutus, joka on voimassa toistaiseksi.   

Ostopalveluiden tuottajat: Wash palvelut Ky (siivous) ja ISS palvelut (kiinteistönhoito) Feelia Oy (ruoka-

huolto) 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Toiminta-ajatus 

Kuurojen Palvelusäätiö edistää kuulo- ja/tai näkövammaisten ikäihmisten kotona selviämistä tarjoamalla ta-

voitteellista, virikkeellistä, vertaistuellista ja kuntouttavaa päivätoimintaa. Palvelun lähtökohtana on asiak-

kaan yksilöllinen tarve.  

Päivätoiminta tukee asiakkaan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Se on asiakaslähtöistä autta-

mista elämän eri tilanteissa yhteistyössä muiden tukipalvelujen kanssa. Päivätoimintaa ohjaavat lait ja ase-

tukset sekä muut viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjeistukset ja määräykset.  Päivätoiminta perustuu 

Oulun kaupungin ja Palvelukeskus Runolan sopimukseen, joka päivitetään vuosittain. Osallistuminen edel-

lyttää pääosin Oulun kaupungin myöntämää maksusitoumusta, tällä hetkellä toiminnassa on mukana kaksi 

ulkokuntalaista asiakasta. Asiakas maksaa päivätoimintaan osallistumisesta omavastuuosuuden. Päivätoi-

mintaa tarjotaan kerran viikossa tai kaksi kertaa kuukaudessa sopimuksen mukaan.  
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Arvot ja toimintaperiaatteet 

Keskeiset arvomme ovat asiakkaan kunnioittaminen ja tasavertainen kohtaaminen, itsemääräämisoikeuden 

ja omatoimisuuden tukeminen. Tuemme asiakkaidemme hyvää arkea luomalla kuulo- ja/tai näkövammaisille 

ikääntyneille mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja tuntea kuuluvansa vertaistuelliseen ryhmään sekä kehittä-

mällä toimintaa asiakkaiden näkökulmasta. Perustana ovat asiakkaan tarpeet, hyvinvointi ja voimavarat, joi-

den pohjalle palvelu rakennetaan.  

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 
 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, dokumentoida ja ehkäistä poikkeamat ja määrittää korjaavat toi-

menpiteet sekä vastuuhenkilöt. Havaitut poikkeamat käsitellään ko. toimintaohjeen mukaisesti. Riskienhal-

linnassa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan henkilöstölle henkilökuntakokouksissa ja tilannekohtaisesti 

arvioitavan tarpeen mukaan mm. asiakkaiden läheisille sekä muille yhteistyötahoille. 

Toiminnan riskejä arvioidaan työsuojelun toimintasuunnitelmassa, haasteelliseen käyttäytymisen hallinnan 

toimintasuunnitelmassa, elintarvikehygienian omavalvontasuunnitelmassa, vakavien infektiotautien hallin-

nan valmiussuunnitelmassa, palo- ja pelastussuunnitelmassa sekä ulkoisen väkivallan uhan toimintaohjeessa. 

Työsuojelu  

Kuurojen Palvelusäätiön toimintayksikössä on yt-neuvottelukunnan osana työsuojeluorganisaatio, johon 

kuuluu palvelukeskuksen johtaja työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu. Työ-

suojeluorganisaatio laatii työsuojelun toimintaohjelman. Työsuojelua toteutetaan yhteistyössä myös työter-

veyshuollon kanssa. Työsuojelusta on oma toimintaohjelma. Yt-toimikunnan tavoitteena on parantaa ja 

vahvistaa henkilöstön ja johdon välistä yhteistoimintaa, lisätä henkilöstön kuuluvuutta ja tiedonsaantia. Yt-

toimikunnan tavoite on myös kehittää työpaikan työhyvinvointia ja työn sisältöä. Runolan yt-toimikunta ko-

koontuu 6-8 kertaa vuodessa. 

Kuurojen Palvelusäätiöön on perustettu vuoden 2022 alussa säätiötasoinen yt-toimikunta. Jokaisesta palve-

lukeskuksesta on oma edustaja. Toimikunta pitää etäyhteyksin palavereita 2-4 kertaa vuodessa. Palvelukes-

kuksien edustajat tuovat yhteiseen keskusteluun omissa palvelukeskuksissa puhuttelevia aiheita. Yhteisiä 

säätiötasoisia ”pelisääntöjä” pyritään luomaan. Kuurojen Palvelusäätiön henkilöstöstrategian tärkeänä osa-

alueena on luotu yhdenvertaisuus, tasa-arvosuunnitelma. 

Työsuojelun ennalta ehkäisyä ja riskikartoitusta toteutetaan myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 

Vuosittain pidetään 1-2 yhteistyöpalaveria. 

Aluehallintovirasto on tehnyt työsuojelun valvontakäynnin palvelukeskuksessa v.2020. 

Haasteellisen käyttäytymisen hallinta ja riskien arviointi     

Haasteellisen käyttäytymisen hallintaan on laadittu toimintasuunnitelma, jonka ensisijaisena tarkoituksena 

on ennaltaehkäistä asiakkaiden haasteellista käyttäytymistä. Toimintasuunnitelma sisältää ohjeistuksen ti-

lanteisiin, joissa haasteellista käyttäytymistä ilmenee.  Asiakaskohtaisella riskien arvioinnilla ennakoidaan ja 

ennaltaehkäistään haasteellista käyttäytymistä. 
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Riskitekijöitä arvioidaan jokaisella päivätoimintakerralla.  Riskitekijöitä ovat mahdolliset vaaratilanteet, 

jotka liittyvät liikkumiseen, päivittäisiin toimintoihin ja ryhmätilanteisiin. Päivän alkaessa ohjaajat tarkasta-

vat toimitilat, korjaavat epäkohdat ja varmistavat liikkumisen esteettömyyden. Uudelle asiakkaalle tilat esi-

tellään, tarvittaessa useammankin kerran. Tiloissa tapahtuneista muutoksista tiedotetaan asiakkaille aina 

päivän alkaessa. 

Jos asiakkaan terveydentilassa tapahtuu muutosta päivätoimintapäivän aikana, siitä keskustellaan asiakkaan 

kanssa, arvioidaan tilanne ja tarvittaessa otetaan yhteyttä omaiseen tai kotihoitoon. Jatkotoimenpiteistä so-

vitaan yhdessä, eikä asiakkaan tietoja luovuteta ulkopuoliselle ilman asiakkaan lupaa. Vakavissa sairausta-

pauksissa otetaan yhteys terveysasemalle tai hätäkeskukseen. Yksin asuvaa asiakasta ei lähetetä sairaana 

kotiin, vaan hänen terveydentilaansa seurataan päivän aikana. Jos tarvetta on, hänet lähetetään jatkohoi-

toon. Terveydentilassa tapahtuvat muutokset ja muut poikkeamat päivän kulussa kirjataan tarkasti asiakas-

tietojärjestelmään.  

Päivätoiminnan asiakkaita tiedotetaan vakavista infektiosairauksista, jotka leviävät helposti ryhmä kokoon-

tumisissa. Asiakasta kehotetaan jäämään lepäämään kotiin, jos hänellä epäillään tarttuvaa infektiotautia. Sa-

malla varmistetaan, että hänen omaisensa tai kotihoito ovat tietoisia asiasta. Päivätoiminnassa äkillisesti sai-

rastuneen asiakkaan vointia seurataan, hänet autetaan toiseen huoneeseen ja ohjaajat käyttävät tarvittavia 

suojavälineitä. Jos asiakas on hyvävointinen, hänellä on mahdollisuus lähteä kesken päivän kotiin. Myös siitä 

tiedotetaan omaisia ja tarvittaessa otetaan yhteys myös kotihoitoon. Infektioiden ennaltaehkäisyssä hyvällä 

käsihygienialla on tärkeä rooli. Päivätoiminnassa wc ja muiden tilojen puhtauteen kiinnitetään erityistä huo-

miota ja työntekijän on tärkeä suojata itsensä tautien leviämisen estämiseksi. Vakavien virusinfektioiden eh-

käisemiseen on valmiussuunnitelma.  

Covid 19- viruksen eli koronassa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeita järjestään päivätoimintaa ikäihmisille. 

Epidemian pahimmassa vaiheessa päivätoiminta oli väliaikaisesti tauolla, uudelleen aloituksen jälkeen turva-

toimiin on kiinnitetty huomiota siltä osin kuin tilat ja toiminta antaa siihen mahdollisuuden; pyritään pitä-

mään riittävät turvavälit, sopivat ryhmäkoot, pintojen desinfiointia on lisätty, käsihygieniaa kiinnitetään eri-

tyistä huomiota, ohjaajilla on työpäivän ajan käytössä kasvomaski. Ohjaajat ovat saaneet kolme suojaroko-

tetta virusta vastaan. Asiakkaita kehotetaan ja ohjataan ottamaan rokotteet. Palvelukeskuksessa on varat-

tuna riittävästi henkilöstölle suojaimia ja niiden kulutusta seurataan kuukausittain. 

Päivätoiminnan asiakkaita muistutetaan vuosittaisesta kausi-influenssarokotuksesta. Kuurojen Palvelusäätiö 

tarjoaa rokotusmahdollisuuden henkilökunnalleen. Kuurojen Palvelusäätiö suosittaa vahvasti, että jokainen 

työntekijä ottaisi rokotteen. Päivätoiminnan työntekijöiden tulee toimittaa työterveyshuoltoon salmonella-

näyte yli neljän päivän pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen ulkomaan matkan jälkeen. 

Elintarvikehygienia 

Palvelukeskus Runolan elintarvikeomavalvonnan tavoitteena on laadukkaan elintarvikehygienian aikaansaa-

minen ja ylläpito. Elintarvikehygienian oikeiden tuotantotapojen ja lainsäädännön noudattamisen avulla, 

voidaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus. Runolassa on jakelukeittiö. Ruoka 

tulee Feelialta kylmätuotteina, jotka lämmitetään Runolassa. Ruokatuotantoa suunniteltaessa Feeliassa on 

huomioitu ravitsemussuositukset, jolloin turvataan riittävä energian ja ravintoaineiden saanti. Ruokatuot-

teiden säilytyksessä noudatetaan Feelialta tulleita ohjeita ja pakkauksissa olevia säilyvyysaikoja ja lämpöti-

loja. 
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Oiva-järjestelmän avulla valvotaan keittiön omavalvonnan toteuttamista. Oiva-raportin viimeisimmän tu-

loksen voi nähdä ruokasalin oven vieressä. Palvelukeskus Runolan viimeisin tulos on hyvä. 

Päivätoimintaan saapunut ruoka siirretään välittömästi asianmukaiseen paikkaan, kuuma ruoka ruokaläm-

pölevylle ja kylmät jääkaappiin tai kylmälevylle. Aterioiden ja kylmätuotteiden lämpötilaa seurataan viikoit-

tain ja ne merkitään ylös omavalvontaseurantaan. Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä. Lounas nau-

titaan välittömästi, kun se on laitettu esille. Aistinvaraista seurantaa tehdään jatkuvasti. Asiakkailta kysytään 

palautetta aterioista ja se välitetään keittiöön.  

Kaikilla työntekijöillä on oltava hygieniaosaamistodistukset ja he käyttävät asianmukaisia suojavälineitä 

ruuan kanssa työskennellessään. Päivätoiminnassa suoritetaan terveystarkastukset säännöllisesti. 

Infektiotartuntojen ehkäiseminen 

Vakavat infektiotaudit voivat olla uhka asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuudelle. Erityisesti tämä koskee 

palvelukeskuksia, joissa on asiakkaita, joiden immuniteetti on laskenut esim. iän ja kroonisten sairauksien 

seurauksena. 

Tartuntatautilain 48 § velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että lääketieteellisesti arvioituna tartunta-

tautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden tai asiakkaiden kanssa työskentelevän henkilökunnan ro-

kotussuoja on kunnossa. Tuhka- ja vesirokon sekä koronaviruksen osalta riittää sairastetun taudin antama 

suoja. 

Kuurojen Palvelusäätiö tarjoaa influenssarokotuksen henkilöstölle ja suosittelee vahvasti, että mahdollisim-

man moni työntekijä ottaisi rokotteet. Henkilöstölle mahdollistetaan tarvittaessa myös muu työn edellyt-

tämä rokotussuoja, esimerkiksi B-hepatiittirokotus. Tartuntatautilain 48 a §:n soveltaminen Covid 19 – vi-

rusta vastaan koronarokotevaatimuksena koskee hoitohenkilökuntaamme. Myös päivätoiminnan asiakkaita 

kannustetaan rokotteiden ottamiseen.  

Covid 19-viruksen suojautumiseen on valmistauduttu. Palvelukeskuksessa on varattuna riittävästi henkilös-

tölle suojaimia ja niiden kulutusta seurataan kuukausittain. Päivätoiminnan ohjaajat käyttävät maskia koko 

päivätoimintapäivän asiakkaiden kanssa ollessa. Toimitilan pöytäpinnat, tuolien kahvat, Wc-tilat desinfioi-

daan ennen asiakkaiden tuloa. Käsihygieniaa on tehostettu. Turvaväleistä pyritään pitämään kiinni, ryhmä-

koot sopivat. Mikrofonia ei kierrätetä toistaiseksi asiakkaalta toiselle. Ohjaajat ovat saaneet koronarokot-

teet. Koronan kotitestejä on hankittu palvelukeskukseen ja niitä tehdään hyvin matalalla kynnyksellä.  

Elintarvikehygieniaan ja päivätoimintatilojen yleiseen puhtaanapitoon kiinnitetään huomiota päivittäin ja 

epäkohdat korjataan välittömästi. Siivous toimitiloissa tapahtuu kerran kahdessa viikossa ulkopuolisen siisti-

jän taholta, ohjaajat siistivät päivittäin. Käsien kautta leviäviä taudinaiheuttajia vastaan on käytössä käsi-

desinfektioaine. Myös asiakkaat on ohjeistettu niiden käyttöön. Päivätoiminnan jätehuollossa toteutetaan 

kodinomaista jätteiden lajittelua. Keittiön jäteastiat tyhjätään päivittäin.  

Epidemioiden varalta palvelukeskukseen on tehty toimintaohjeet sekä hankittu kertakäyttövälineistö taudin 

leviämisen estämiseksi. Tarvittaessa sairastuneet asiakkaat pyritään eristämään. 

Ruoan valmistamisen ja tarjoilun kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden tulee toimittaa työterveyshuol-

toon salmonellanäyte työsuhteen alkaessa sekä yli neljän päivän pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen 

ulkomaan matkan jälkeen, mikäli itsellä tai samassa taloudessa asuvilla on oireita. Tällöin suositellaan, että 

myös kaikki muut oireettomat samassa taloudessa asuvat antavat näytteen. 
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Paloturvallisuus 

Palvelukeskuksen poistumisturvallisuusselvitys päivitetään viranomaisten määräysten mukaan säännölli-

sesti. Ensisammutus- ja ensiapukoulutuksia järjestetään henkilökunnalle ja kaikki harjoittelevat palotaulun 

lukemista sekä sammutusvälineiden sijaintia vuosittain. Palvelukeskukseen on asennettu automaattinen 

sprinkler- sammutusjärjestelmä. Myös päivätoiminnan tiloissa on springler. Pelastussuunnitelma päivite-

tään vuosittain ja jokaisen henkilökuntaan kuuluvan edellytetään perehtyvän siihen.  Pelastussuunnitel-

masta keskustellaan henkilökunnan kanssa yhteisissä palavereissa. Suunnitelmaan on kirjattu paloturvalli-

suuden kannalta keskeiset toimintatavat ja ne ovat osana henkilöstön perehdytyssuunnitelmaa. Runolan 

kiinteistönhoitaja huolehtii palohälytinjärjestelmän testauksen kuukausittain yhteistyössä paloviranomais-

ten kanssa. Pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain ja poistumisturvallisuusselvitys kolmen vuoden vä-

lein. Asiakkaita informoidaan paloturvallisuuteen liittyvistä asioista niin päivätoiminnassa kuin heidän 

omassa kotiympäristössään. 

Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 

Runolassa on oma valmiussuunnitelma erilaisissa häiriötilanteissa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja 

tieto, keneen ollaan yhteydessä. 

Kiinteistönhoitaja Pentti Uutela, p. 040 593 9171 työskentelee maanantaista perjantaihin palvelukeskuk-

sessa. Iltaisin ja viikonloppuisin ollaan yhteydessä kiinteistöhuollon päivystykseen: ISS p. 0200 1550.Päivä-

toiminnan aikana kiinteistönhoitaja on paikalla. 

Kun kiinteistössä tehdään veden sulkua vaativaa remonttia, ajankohta suunnitellaan yhdessä ja ilmoitetaan 

ennakkoon koko henkilöstölle sekä asiakkaille, jotta sulku aiheuttaisi mahdollisimman vähän muutoksia ar-

keen. Vesisulun ajaksi varataan juomavettä kaikille ja ajoitetaan esimerkiksi suihkukäynnit ennen tai jälkeen 

vesikatkosta. Keittiöhenkilöstö huomioi suunnitellun vesisulun ruuanvalmistuksessa ja tiskauksessa. Äkilli-

sissä vesi-, sähkö- ja lämpökatkoksissa kiinteistönhoitaja selvittää syyn ja hänen poissa ollessaan ollaan yh-

teydessä ISS päivystykseen, p.0200 1550. Pidempiaikaisissa vesikatkoissa on mahdollisuus saada Oulun Ve-

destä vesitankki käyttöön. 

Poistumisreiteillä on akkuvarmistetut poistumisvalot turvaamaan liikkuminen käytävillä. Sähkökatkon sattu-

essa syttyvät ladattavat käsivalaisimet. Palvelukeskukseen on hankittu myös otsalamppuja helpottamaan 

työskentelyä mahdollisen sähkökatkon aikana. 

Äkillisiä sähkökatkoksia varten on käytävillä ja ruokasalissa taskulamppuja, joita voi ottaa mukaan siirtymi-

siin. Taskulamppu irrotetaan latauspidikkeestä, jolloin se on heti käyttövalmiina. Suunnitellut sähkökatkok-

set ajoitetaan päiväsaikaan ja niistä informoidaan etukäteen henkilöstöä ja asiakkaita. 

Lämmönjakelun katkoksen tullessa asiakkailla voidaan jakaa esimerkiksi Runolan lisähuopia. Turhia huo-

netuuletuksia vältetään. 

Asiakkaille ja henkilökunnalle informoidaan lämpö-, sähkö- ja vesikatkoista. Ilmoitustaululle laitetaan info 

suunnitellusta katkosta. Vesi-, lämpö tai sähkökatkon suunnittelussa huomioidaan päivätoimintapäivät. Py-

ritään katkos suunnittelemaan muille päiville kuin päivätoiminnan päiville. 

Runolaan ruoka tulee kylmätuotteina Feelia Oy:ltä. Ruoka on valmista, lämmitys tapahtuu Runolan keitti-

öllä. Feelian ruuissa on pitkät säilyvyysajat, säilyvät 3-6kk avaamattomina. Tämä mahdollistaa pienen yli-

määräisten tuotteiden säilyttävyyden varatuotteina mahdollisia toimitusvaikeuksia varten. Feelialle tilauk-

set ja tavarantoimitukset tapahtuu kaksi kertaa viikossa. Feelialta tulee kaikki ruokailuun liittyvät tarvikkeet.  
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Keittiössä riittää peruselintarvikkeita 1-3 päivän ajaksi. Palvelukeskuksen lähellä on kauppa, josta voi käydä 

ostamassa esimerkiksi valmisruokaa. Feelian asiakaspalveluun 040-6239433 voidaan olla yhteydessä, jos 

tavaran toimituksissa on ongelmia. 

Jos tietoliikenneyhteyksissä tulee ongelmia, olemme yhteydessä omaan IT-tukeen: Service Desk Valkea talo, 

Veli-Matti Paukkunen (mikrotukihenkilö), p. 050 350 6119 tai tietohallintopäällikkö Vesa Tammio, p. 

050 550 5738. Runolan henkilökunnan yhteystiedot löytyvät paperiversiona sekä ohjaajien että esimiesten 

toimistoista. Asiakasta koskevat kirjaukset tehdään DomaCare asiakastietojärjestelmään. Vian sattuessa 

kirjaukset tehdään paperille ja vikatilanteen korjauduttua kirjaukset siirretään välittömästi DomaCareen. 

Paperiversiot hävitetään paperisilppuriin. Myös asiakkaiden perustiedot löytyvät tulostetuilta lääkelistalta. 

Muut turvallisuusuhat 

Päivätoiminnan asiakkaat ovat ikäihmisiä ja ovat herkkiä kuumuuden haittavaikutuksille. Henkilökuntaa on 

ohjeistettu varautumaan hellejaksoihin ja tiedottamaan kuumuuden vaikutuksista myös asiakkaille.  

Päivätoiminnan tilat sijaitsevat alakerrassa, eivät ole sijainniltaan kovin herkkiä kuumenemaan hellejak-

soilla. Runolan 1.kerroksessa on viileä huone, jota myös päivätoiminnan asiakkaat voivat käyttää. Viileä ti-

lassa on jääkaapissa kylmää juotavaa tarjolla. Kesäaikana asukkaiden nesteytyksiin kiinnitetään erityistä 

huomiota. Palvelukeskuksessa on laadittu toimintasuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet ja vastuuhenki-

löt helteen aikana.  

Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskukset sijaitsevat hyvin erilaisissa ympäristöissä. Ulkoisen uhan kohdis-

tuminen palvelukeskukseen on palveluntuottajasta riippumattomista syistä mahdollista. Ulkopuoliseen 

uhan varalle on laadittu erillinen toimintaohje. 

Palvelukeskuksessa on 16 kulunvalvontakameraa. Kameravalvonnalla turvataan muistisairaiden asiakkaiden 

itsenäinen liikkuminen ja myös lisätään yöhoitajan yksin työskentelyn turvallisuutta. Kamerat on sijoitettu 

sisääntulojen yhteyteen ja palvelukeskuksen ympärille ulos havainnoimaan mahdollisia yöllisiä sisään pyrki-

jöitä. Asiakashuoneisiin ei ole sijoitettu kameroita. Sisäkamerat ovat käytävillä ja aulatilassa. Päivätoimin-

nan tiloissa ei ole kameroita. Kameravalvonnasta on ilmoitus talon ulkopuolella ja asiakkaille siitä on ker-

rottu suullisesti. Kameravalvonnan rekisteriseloste on palvelukeskuksen ilmoitustaululla. 

Tietosuoja ja arkistointi 

Kuurojen palvelusäätiössä on tietosuojatyöryhmä, joka vastaa EU tietosuojalainsäädännön toimeenpanemi-

sesta. Tietosuojatyöryhmän tehtävänä on arvioida mahdollisia tietoturvariskejä ja seurata tietosuojan kehit-

tämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista säätiön toimipisteissä. Henkilöstö on suorittanut Skhole-

oppimisympäristössä hyväksytysti tietosuoja- ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa-osion. 

Kuurojen Palvelusäätiössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, DomaCare. Uusien työntekijöiden 

ja opiskelijoiden perehdytyksessä kiinnitetään huomiota tietoturva-asioihin. Kaikilta vaaditaan kirjallisen vai-

tiolovelvollisuuskaavakkeen allekirjoitusta. DomaCaren käyttöoikeudet annetaan työtehtävien mukaisesti. 

Kuurojen Palvelusäätiön oma sähköpostiosoite avataan vain pitkäaikaissijaisille ja työsuhteen loppuessa säh-

köpostiosoite suljetaan. 

Tietojärjestelmään on pääsy yksilöidyllä käyttäjätunnuksella, joka on suojattu salasanalla. Käyttöoikeuden ja 

sen laajuuden määrittelee palvelukeskuksen johtaja. Rekisteriseloste on julkisesti nähtävillä palvelukeskuk-

sen ja päivätoimintatilan ilmoitustaululla. Asiakkaita ja omaisia informoidaan asiasta suullisesti. Tietosuoja-

vastaava on Kirsi Latva-aho, puhelin 050 5130654, kirsi.latva-aho@kpsaatio.fi 
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Arkistolain mukaan arkistoinnin tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, määritellä 

asiakirjojen säilytysarvo sekä hävittää tarpeeton aineisto. Palvelukeskuksen tärkeäksi, luottamukselliseksi 

ja/tai salassa pidettäväksi määritelty tietoaineisto ja asiakirjat säilytetään sekä arkistoidaan paloturvallisiin 

kaappeihin/säilytystiloihin. Tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen on nimetty vastuuhenkilöt. Asiakirjojen 

ja salassa pidettävän tietoaineiston käytettävyys on rajattu avainhallinnan ja sähköisessä järjestelmässä 

käyttöoikeuksien rajaamisten avulla. Asiakirjojen säilytysajoissa noudatetaan arkistolaitoksen/Oulun kau-

pungin määräyksiä ja arkistolakia. Asiakkaan poistuessa palvelujen piiristä asiakirjat palautetaan kotikun-

taan ohjeistusten mukaan. Luottamuksellinen, tarpeeton tietoaineisto hävitetään siten, etteivät asiattomat 

pääse käsiksi kyseiseen aineistoon. Hävittämistä varteen palvelukeskuksessa on paperisilppurit. Arkistoin-

nista vastaa Ritva Heikkinen ritva.heikkinen@kpsaatio.fi  

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen ja kirjaaminen 

Kun työntekijä huomaa poikkeavan tai läheltä piti -tilanteen, joka uhkaa jollain tavalla työntekijän, asiak-

kaan tai työyhteisön turvallisuutta, hän tekee havainnosta kirjallisen poikkeamaraportoinnin. Esimies kes-

kustelee poikkeamaraportin tehneen työntekijän ja mahdollisesti myös asiakkaan ja omaisen kanssa tapah-

tumasta. Sen jälkeen poikkeama käsitellään tarvittaessa päivätoiminnan ohjaajien kanssa ja mietitään yh-

dessä korjausehdotuksia toistumisen estämiseksi. Kaikki poikkeamaraportit käsitellään Yt-kokouksissa, 

jonka jälkeen ne arkistoidaan. Kuukausittain lähetetään Oulun kaupungille yhteenveto poikkeamarapor-

teista. 

 Poikkeamaraportin käsittely on ennalta ehkäistyä vastaavien poikkeamien sattumiselle ja tarvittaessa työ-

menetelmien uudelleen arviointia. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seuraamuksia aiheuttanut tapahtuma, 

asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisessa. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyö-

dyntämisestä työn kehittämisessä on johdolla, mutta jokaisen työntekijän vastuulla on poikkeaman saatta-

minen näkyviksi. 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaavat henkilöt 

Päivätoiminnan omavalvontasuunnitelman laatimisessa ovat vastuuhenkilöinä esihenkilö Kirsi Latva-aho ja 

päivätoiminnan ohjaajat Sirkka Roininen ja Ella Jaakola. Palvelukeskus Runolassa tehdään oma omavalvon-

tasuunnitelma kaikista palveluista. 

Omavalvontasuunnitelman seuranta     

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen 

liittyviä muutoksia. Vähintään vuosittain tehdään päivitys omavalvontaan. 

Kuurojen Palvelusäätiön palvelujohtaja koordinoi omavalvontasuunnitelman säätiötasoista kokonaisuutta. 

Hän vastaa omavalvontaprosessin ohjauksesta ja neuvonnasta, sekä omavalvontasuunnitelman säätiötasoi-

sesta ylläpidosta. Omavalvonnan kokonaissuunnittelu toteutetaan yhteistyössä laajennetun johtoryhmän ja 

Kuurojen Palvelusäätiön asiantuntijoiden kanssa. 
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Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Päivätoiminnan omavalvontasuunnitelma on nähtävissä palvelukeskuksen päivätoiminnan tiloissa. Omaval-

vontasuunnitelma on myös nähtävillä internetissä www.kpsaatio.fi sivuilla. Kuurojen Palvelusäätiön sisäi-

seen kvj-verkkoon on luotu yhteiset kansiot, johon jokaisella vakituisella ja pidempiaikaisella sijaisella on 

tunnukset. Kansioihin on tallennettu kaikki Runolan omavalvontasuunnitelmat ja toimintasuunnitelmat.

     

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
Palvelutarpeen arviointi 

Palvelun tarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, lähettävän tahon ja mahdollisesti omaisten kanssa palvelun 

alkaessa. Palvelun jatkuessa arviointia jatketaan havainnoimalla sitä päivittäin ja palvelusuunnitelman päivi-

tyksen yhteydessä. Asiakkaan muuttuva terveydentila huomioidaan palveluntarpeen arvioinnissa. Työote on 

kuntouttava. Asiakasta avustetaan niissä asioissa ja siinä määrin kuin hän sillä hetkellä tarvitsee. Myös fyysi-

sen kunnon ylläpitämiseen kiinnitetään erityistä huomioita. 

Asiakkailla ja heidän omaisillaan on tärkeä rooli toiminnan sisällön kehittämisessä. Asiakasselvitysten ja 

omaisille tehtävien tyytyväisyyskyselyiden tuloksia käytetään aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Omai-

silla on suullisen palautteen lisäksi mahdollisuus kirjalliseen asiakaspalautteen antamiseen. Palautelaatikko 

on palvelutalon aulassa. Toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään tarvittaessa.                             

    

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Päivätoiminnan asiakkaaksi tullaan Oulun kaupungin myöntämällä päivätoiminnan päätöksellä.  

Päivätoiminnan asiakkaille laaditaan ensimmäisten kuukausien aikana henkilökohtainen palvelusuunnitelma. 

Palvelusuunnitelman laadinnassa on asiakaslähtöinen näkökulma. Siihen osallistuvat asiakkaan ja päivätoi-

minnan ohjaajan lisäksi mahdollisesti myös hänen omaisiaan. 

Palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan omat ja omaisten toivomukset, palvelun tavoitteet sekä kei-

not niihin pääsemiseksi. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan omien arvojen ja tavoitteiden toteuttamisen 

tukeminen, toimintakyvyn sekä elämänlaadun ylläpitäminen.  Palvelusuunnitelma tarkistetaan aina tarvitta-

essa ja puolivuosittain. Päivätoiminnassa kysytään ”toimintakauden” alkaessa asiakkaiden toiveita päivätoi-

minnan sisällöstä, päivittäiset toiveet otetaan myös huomioon. Asiakkaiden mielipiteet kysytään toimintaa 

suunniteltaessa. Uuden työtekijän tai pitkään poissa olleen työntekijän kanssa käydään yhdessä palvelusuun-

nitelmat läpi. 

 

Palvelukeskus Runolan kaikissa työpisteissä on käytössä DomaCare-asiakastietojärjestelmä. Päivätoiminta-

päivän lopussa paikalla olevista asiakkaista tehdään asianmukainen kirjaus DomaCareen, josta näkyy päivän 

sisältö ja mahdolliset havainnot asukkaan terveydentilan muutoksista. Jos päivätoimintapäivän aikana ollaan 

yhteydessä esim. omaiseen, kotihoitoon tai apuvälinehuoltoon, myös näistä eri yhteistyötahoista tehdään 

tarvittava kirjaus. 

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

http://www.kpsaatio.fi/
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Asiakkaiden kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen yksilöllisyys sekä kaiken toiminnan oikeudenmu-

kaisuus ja vastuullisuus ovat toimintamme perusarvoja.   

Arjen ohjaustyön lähtökohtana on asiakkaan arvojen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Arvolähtöisen toi-

minnan periaatteet pohjautuvat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, jossa lähtökohtana ovat yksilön arvot 

ja tavoitteet. Arvolähtöisessä asiakastyössä asiakkaan ja työntekijän asema on tasa-arvoinen. Henkilöstöä 

koulutetaan hyväksyvään ja joustavaan asiakkaiden kohtaamiseen asiakkaan omaa vuorovaikutustapaa käyt-

täen. Myös asiakkaita ohjataan ottamaan vastuu omasta hyvinvoinnista henkilökohtaisen vastuunoton 

kautta.  

 Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetaan monipuolisesti yksilön omiin tavoitteisiin perus-

tuvan palvelusuunnitelman kautta. Mikäli asiakkaan itsemääräämiskyky on alentunut tai siihen on olemassa 

riski, kirjataan palvelusuunnitelmaan keinot, joilla asiakkaan itsemääräämiskykyä vahvistetaan. Palvelusuun-

nitelmaa arvioidaan päivittäin ja asiakkaalta saatavan palautteen mukaisesti. Päivätoiminnan suunnittelussa 

otetaan huomioon asiakkaiden toiveet; mikäli jokin teema tai toimintamalli ei ole asiakkaalle mieluinen jär-

jestetään vaihtoehtoista toimintaa, joka asiakkaalle sopii paremmin. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Mikäli on olemassa mahdollisuus, että asiakkaan itsemääräämistä joudutaan jossain tilanteessa rajoitta-

maan, se kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaan kirjataan yksilölliset keinot ennal-

taehkäistä rajoittamista sekä mahdolliset keinot itsemääräämisen rajoittamiseen. Henkilöstöä koulutetaan 

ennaltaehkäisemään asiakkaiden haasteellista käyttäytymistä. Arjen ohjaustyössä ja toiminnan kehittämi-

sessä käytetään arvolähtöisen työn periaatteita. Arvolähtöisen ohjaustyön keinoin tuetaan asiakkaan omia 

tavoitteiden toteutumista ja jokaisen mielekästä arkea. Tämä vähentää tarvetta itsemääräämisen rajoittami-

seen.  

Jos asiakas/omainen on tyytymätön saamaansa kohteluun, hoitoon ja /tai palveluun, hänellä on oikeus 

tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutus suositellaan tehtäväksi kirjallisena, mutta eri-

tyisestä syystä, esim. ikääntymisestä tai mahdollisesti suomen kielen heikosta tuottamisesta, se voidaan 

tehdä myös suullisesti. Suullinen muistutus dokumentoidaan asianmukaisesti. Muistutus käsitellään palve-

lukeskuksen johtajan ja palvelujohtajan toimesta kahden viikon kuluessa ja kirjallinen vastine toimitetaan 

asiakkaalle/omaiselle käsittelyn jälkeen mahdollisimman pian.  Asiakaspalautteet ja muistutukset ja niihin 

tehdyt vastineet käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa. Palvelukeskus Runolan muistutukset lähetetään 

tiedoksi Oulun kaupungin valvonnan yhteyshenkilölle Oulun kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Asiakkailla ja heidän omaisillaan on tärkeä rooli palvelukeskuksen toiminnan sisällön kehittämisessä. Asiakas-

selvitysten ja omaisille tehtävien tyytyväisyyskyselyiden tuloksia käytetään aktiivisesti toiminnan kehittämi-

seen. Omaisilla on suullisen palautteen lisäksi mahdollisuus kirjalliseen asiakaspalautteen antamiseen. Pa-

lautelaatikko on palvelutalon aulassa ja päivätoimintatiloissa. Toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään tarvit-

taessa.  
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Omaisia tiedotetaan asiakkaan voinnissa tapahtuvista muutoksista ja heitä pyydetään mukaan palvelusuun-

nitelmien laadintaan ja päivittämiseen. Palvelusuunnitelman voi halutessaan ottaa kotiin, jolloin omaisen 

kanssa voi käydä suunnitelmaa läpi. Yhteistyöstä omaisiin sovitaan asiakkaan kanssa. 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Päivätoiminnan asiakkailla on mahdollisuus arvioida saamiaan palveluja kaikissa kontaktitilanteissa henkilös-

tön kanssa. Asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkaalta saama palaute juuri niillä sanamuodoilla, kun 

asiakas on sen tuonut esiin. Samoin omaisilta saatu palaute kirjataan asiakastietojärjestelmään. Palvelusuun-

nitelmien päivittämisen yhteydessä kerätään myös palautetta asiakkailta ja omaisilta. Saadusta palautteesta 

keskustellaan henkilökunnan kanssa. Jokainen saatu palaute on arvokas työn kehittämisessä ja laadun var-

mistamisessa. 

Arjen ohjaustyössä voi syntyä tilanteita, joissa asiakkaan ja ohjaajan näkökulma eroavat toisistaan. Eriävä 

mielipide pyritään hoitamaan ensisijaisesti yhteisesti sopimalla asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioit-

taen. On tilanteissa, joissa on hyvä käydä asiakkaan kanssa syntyneestä eriävästä mielipiteestä keskustelua 

myös omaisen ja kotikunnan kanssa. 

Asiakaspalaute käsitellään palvelukeskusten esimiesten toimesta kahden viikon kuluessa ja selvitys toimite-

taan asiakkaalle käsittelyn jälkeen mahdollisimman pian.  Saatu palaute käsitellään avoimesti ja rakenta-

vasti yhdessä henkilöstön kanssa. Mietitään toimintatapoja ja käytänteitä peilaten saatuun palautteeseen.  

Asiakkaan oikeusturva 

Erimielisyydet pyritään hoitamaan ensisijaisesti yhteisesti keskustelemalla ja sopimalla. Jos asiakas on tyyty-

mätön saamaansa kohteluun, hoitoon ja /tai palveluun tai hänellä on muuten tyytymättömyyden aihetta, 

hänellä on oikeus tehdä muistutus palvelukeskuksen johtajalle. Asiakaspalautelomakkeet ja palautuslaatikko 

sijaitsevat palvelutalon sisääntuloaulassa ja päivätoiminnan tilassa. Asiakaspalautteen käsittelyssä noudate-

taan palvelun tilaajan ohjeistusta. Muistutus suositellaan tehtäväksi kirjallisena, mutta erityisestä syystä, 

esim. ikääntymisestä tai näkövammasta johtuen, se voidaan tehdä myös suullisesti. Suullinen muistutus do-

kumentoidaan asianmukaisesti. Muistutus käsitellään palvelukeskuksen johtajan ja Kuurojen Palvelusäätiön 

palvelujohtajan toimesta kahden viikon kuluessa ja kirjallinen vastine toimitetaan asiakkaalle käsittelyn jäl-

keen mahdollisimman pian. Tieto muistutuksesta sekä vastineesta tuodaan säätiön keskustoimiston johto-

ryhmään. Asiakaspalautteet ja muistutukset ja niihin tehdyt vastineet käsitellään yhdessä henkilökunnan 

kanssa. Kaikista palautteista ja muistutuksista arvioidaan käytännön toimintatapoja ja tehdään tarvittaessa 

korjaavia toimenpiteitä. 

Palvelukeskus Runolan muistutukset lähetetään tiedoksi Oulun kaupungin valvonnan yhteyshenkilölle. Tar-

kemmat ohjeet muistutusten ja asiakaspalautteiden käsittelystä löytyvät Oulun kaupungin ohjeesta. 

Palvelukeskus Runolassa muistutus osoitetaan Kirsi Latva-aholle. Osoite Tuulaakitie 2, 90560 OULU 

kirsi.latva-aho@kpsaatio.fi 

Oulun kaupungin Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

Oulun kaupunki 

sosiaali- ja potilasasiamies Mirva Makkonen 

Lähiosoite: Kansankatu 53, OULU 

Postiosoite: PL 37, 90015 Oulun kaupunki 
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puhelin: 044 703 4115  etunimi.sukunimi@ouka.fi 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä 

toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä 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. Koko työyhteisön asia on tunnistaa 

asiakastyön epäkohdat. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toisen työntekijän käyttäytymistä tai tapaa toimia.  

 Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohte-

lua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia (esim. henkilön perusoikeuksien rajoitta-

minen vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa). Myös ilmeisestä epäkohdan uhasta tulee ilmoittaa. 

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kal-

toinkohtelua. Asiakkaan kaltoinkohtelua on myös huono ja epäeettinen kohtelu, hoidon ja avun laiminlyönti 

sekä asiakaan ihmisarvoa alentava kohtelu. Kyse on ennakoivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden 

tarkoitus on turvata ja taata erityisesti kaikkien haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä 

hoito ja huolenpito ja edistää heidän hyvinvointiaan. 

Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet Kuurojen Palvelusäätiössä: Ilmoitus tehdään 

kirjallisena ja vapaamuotoisena, esim. sähköpostitse, ja toimitetaan palvelukeskuksen johtajalle, joka vastaa 

ilmoituksen eteenpäin toimittamisesta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus toimitetaan 

myös tiedoksi säätiön palvelujohtajalle. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei kohdistu minkäänlaisia 

vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Epäkohdan tai uhan poistamiseksi aloitetaan välittömästi selvittely ja 

korjaavat toimenpiteet. 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä, fyysistä ja psyyk-

kistä toimintakykyä sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä ja luomista. Asiakkaat saavat ohjausta, tietoa 

ja apua päivittäisissä asumiseen liittyvissä vaikeuksissa, apuvälineistä tiedottamisessa ja niiden huollossa, ja 

kodin ulkopuolisten asioiden hoidossa. Ryhmän vertaistuki on tärkeä; samanlaiset aistiongelmat yhdistävät 

ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuja. 

Päivätoiminnassa työskennellään kuntouttavan työotteen periaatteita noudattaen. Asiakasta kannustetaan 

suoriutumaan omien voimavarojen mukaan itse päivittäisistä toimista, motivoidaan fyysisen kunnon ylläpi-

tämiseen säännöllisen voimistelutuokion avulla, kannustetaan jatkamaan voimistelua kotona. Kuuloon ja nä-

köön liittyvistä apuvälineistä tiedotetaan ja niitä huolletaan päivätoiminnassa. Terveydentilaan ja ikääntymi-

seen liittyvät muutokset huomioidaan ja niihin puututaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa otetaan yhteyttä 

omaisiin tai terveydenhuollon viranomaisiin yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen luvallaan.  

Päivätoiminnan asiakkaat hoitavat raha-asiansa itse tai omaisen avulla. Päivätoiminnassa ei säilytetä asiak-

kaiden rahavaroja. 
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Päivätoiminnassa kokoontuu tällä hetkellä kaksi erilaista ryhmää.  Kummassakin ryhmässä on ryhmän tar-

peita vastaava ohjelma. Tiedonsaanti, muistiharjoitukset, liikuntatuokiot, laulaminen yhdessä, musiikin kuun-

telu, virkistys ja vertaistuki sisältyvät kaikkiin ryhmiin. Asiakkaalla on mahdollisuus yhteen maksuttomaan 

tutustumispäivään ennen lopullista päätöstä. Palvelukeskus Runola vastaa päivätoiminnassa tarvittavista 

työvälineistä ym. hankinnoista. 

 Ikääntyneiden kuulo- ja/tai näkövammaisten päivätoiminta 

Ikääntyneiden kuulo- ja/tai näkövammaisten päivätoiminnan asiakkailla on aistivaikeuksia sekä kuulemisen 

että näkemisen osalta.  Päivätoimintaa on klo 9-15 välisenä aikana. Osa asiakkaista tulee matkajärjestelyjen 

vuoksi jo klo 8 jälkeen. Ryhmä kokoontuu perjantaisin Runolan tiloissa.  Ohjelma alkaa yhteisellä aamupalalla 

ja kuulumisten vaihdolla. Ohjaajan opaskirjaa noudattaen keskustelemme ajankohtaisista asioista, katsomme 

viikkoa eteenpäin ja muistelemme menneitä tapahtumia. Liikuntatuokion, jossa on erityinen painopiste ta-

sapainoharjoittelussa, tarkoituksena on myös motivoida liikkumaan kotona. Ryhmässä on heikkonäköisiä ja 

sokeita asiakkaita. Heidän tiedonsaantinsa on erityisen vaikeaa. Päivän ohjelmaan sisältyy päivän lehden lu-

keminen ääneen, uutisista keskustelua ja kommentoimista. 

Päivätoimintapäivälle on etukäteen suunniteltu teema, asiantuntijavierailuja, virkistystä, kiinnostavia keskus-

teluaiheita ja vuoden aikaan liittyviä tapahtumia. Asiakkaat saavat kuukauden ohjelman etukäteen. Päivä 

päättyy palautekierrokseen ja iltapäiväkahviin. Asiakkaat saatetaan kotikuljetuksiinsa. Tarvittaessa matkojen 

järjestelyssä avustetaan. Kommunikaatio tapahtuu apuvälineiden avulla. Ryhmätila on varustettu induktio-

silmukalla, joka mahdollistaa häiriöttömän kuulemisen kuulokojeilla. Keskustelut käydään mikrofonia käyt-

täen, yksi kerrallaan puhuen. 

 Kuuroutuneiden päivätoiminta 

Kuuroutuneiden ryhmässä kuulon apuvälineiden tukena kommunikaation apuna on kirjoitustulkkaus. Ryh-

mäläiset opiskelevat myös tukiviittomia päivätoiminnan ohjaajan ohjaamana.  Ohjelman suunnittelussa kiin-

nitetään huomiota visuaalisuuteen, koska ryhmäläisillä ei ole vaikeuksia näkemisessä. Ryhmä kokoontuu kah-

den viikon välein. 

Kommunikaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus  

Asiakkaan osallisuus yhteiskunnassa ja sosiaalisten suhteiden luominen mahdollistetaan tukemalla asiakkaan 

yksilöllistä kommunikaatiotapaa ja toiminnan yhteisöllistä luonnetta. Henkilöstön viittomakielentaito on kes-

keisessä osassa palvelujen tarjonnassa. 

Henkilökunnalla on riittävän viittomakielentaidon lisäksi erityistaitoja korvaavista kommunikaatiomenetel-

mistä, kuten esimerkiksi kuurosokeiden kanssa käytettävästä taktiiliviittomakielestä. Päivätoiminnan ohjaa-

jat ovat perehtyneet vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin kuten kirjoitustulkkaukseen sekä kuulo/nä-

kövammaisten ikääntyneiden kommunikaation haasteisiin ja niitä auttaviin apuvälineisiin. Tavoitteena on 

asiakkaan ymmärretyksi tuleminen ja sujuva kommunikointi sekä sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen ja 

edistäminen sekä tiedonsaanti omalla äidinkielellä. 

Kuntoutus 

Asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä arvioidaan ja dokumentoidaan sään-

nöllisesti ja tarvittaessa muutoksiin reagoidaan kartoittamalla esimerkiksi apuvälineiden ja lääkityksen asian-

mukaisuus. Yhteistyötä tehdään tiiviisti asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Asiakkaan 
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hyvinvointia ja kuntoutumista koskevat tavoitteet kirjataan palvelusuunnitelmaan ja niitä seurataan ryhmän 

kokoontuessa. Asiakkaan aistivaikeudet otetaan erityisesti huomioon, alkuvaiheessa kuulokojeen ja muiden 

apuvälineiden käytön opettelu tärkeää, huomioidaan ja huolletaan mm. kuulolaitetta mahdollisuuksien mu-

kaan. Näkövammaisille asioista tiedottaminen, ympäristön tapahtumat tärkeitä. Vertaistuella huomattava 

vaikutus kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen; ryhmäytyminen, toisten tuki auttavat myös kotona selviytymi-

seen. 

Henkilökohtaiset apuvälineet 

Asiakkailla on käytössään lukuisia arjen elämää helpottavia apuvälineitä, joista erityisesti kuulo- ja näköapu-

välineet korostuvat. Useimmilla asiakkailla on jo päivätoimintaan tullessaan kuulon ja näön apuvälineitä. Al-

kuvaiheessa apuvälineiden käytön ohjaus ja opetus ovat tärkeä osa päivätoimintaa. Apuvälineen toimivuutta 

seurataan ja tarvittaessa apuväline toimitetaan huoltoon. Asiakkaita motivoidaan käyttämään arjen elämää 

helpottavia apuvälineitä myös kodeissaan. Yhteystyö Oulun Yliopistollisen Sairaalan kuulo- ja näkökeskuksen 

kanssa on aktiivista. Aistiapuvälineet kuuluvat erikoissairaanhoidon piiriin ja tulevat aina sairaalan kautta. 

Sairaalan kuntoutusohjaajat kartoittavat kotiin tarvittavat apuvälineet ja Oulun kaupunki tekee tarvittavat 

kodin muutostyöt helpottamaan asiakkaiden arjessa selviämistä. Kotona selviytymistä tukee myös turvapu-

helinjärjestelmän käyttöönotto, josta päivätoiminnassa tiedotetaan ja keskustellaan. Asiakkaalla on mahdol-

lisuus tehdä Oulun kaupungin kanssa sopimus, joka turvaa avunsaannin tarvittaessa ympärivuorokautisesti.  

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Kuurojen Palvelusäätiön visio on tukea asiakkaiden sujuvaa arkea ja hyvää elämää. Monimuotoiseen ja toi-

mintakykyä tukevaan arkeen kuuluu riittävä ulkoilu ja liikunta. Päivätoiminnan asiakkaita kannustetaan ja 

pyritään mahdollistamaan tiedottamisen avulla turvallinen ulkoilu ympäri vuoden. Asiakkaille kerrotaan apu-

välineistä, jotka mahdollistavat mahdollisimman turvallisen liikkumisen ja tarvittaessa ohjataan niiden hank-

kimisessa. Ulkoilu kuuluu mahdollisuuksien mukaan päivätoiminnan ohjelmaan. Jotkut asiakkaista ulkoilevat 

päivän aikana omatoimisesti, tarvittaessa ohjaaja avustaa. Seniorien ja erityisryhmien liikuntamahdollisuuk-

sista tiedotetaan ja kannustetaan osallistumaan niihin. Päivätoimintapäivän aikana on tasapainoon ja lihas-

voiman säilyttämiseen perustuva voimistelutuokio, jonka yhteydessä kerrotaan, miten tärkeää on kotona jat-

kaa turvallisesti liikkeiden suorittamista.  Asiakkaille kerrotaan vertaistuellisista ryhmistä, jotka kokoontuvat 

säännöllisesti, tarvittaessa heitä autetaan ilmoittautumaan kyseisiin ryhmiin. Näitä ovat esimerkiksi Oulun 

kaupungin, seurakunnan ja aistivammajärjestöjen järjestämät ryhmät. 

Ravitsemus 

Syyskuussa 2022 Runolan valmistuskeittiö muuttui jakelukeittiöksi. Ruokahuolto tapahtuu Feelia Oy:n 

kautta.  Feelialta tulevat ruokatuotteet ovat käyttövalmiita, kypsiä tuotteita. Tuotteet lämmitetään Runo-

lassa. Joihinkin tuotteisiin lisätään nesteet lämmitysvaiheessa. Jotkut salaatit ja jälkiruuat vaativat keittiö-

henkilökunnalta pilkkomisen ja ainesosien yhdistämisen. Käytössä on Feelian neljän viikon kiertävä ruoka-

lista ja sitä suunniteltaessa on huomioitu erityisesti vanhukset ja heidän ravitsemukseen liittyvät erityistar-

peet. Ruokalistan suunnittelussa on huomioitu päivätoimintapäivien viikonpäivän säännöllisyys. 

Ohjaajat valmistavat aamupalan kokoontuville ryhmille; suolainen leipä tai pasteija, kahvi, tee, mehu. Lou-

nasaikaan ohjaaja hakee ruuan Palvelukeskus Runolan keittiöltä lämpö- ja kylmälaatikoissa.  Lounaan jälkeen 

osa asiakkaista menee päivälevolle ja toisten jäädessä keskustelemaan. 
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Asiakasta ohjataan ja tuetaan ravitsemuksessa hänen tarpeidensa mukaisesti ikä ja perussairaudet huomioi-

den. Päivätoiminnassa kiinnitetään huomiota ruokatottumuksiin ja arvioidaan asiakkaan riittävää ravinnon 

saantia. Asiakkaita muistutetaan riittävästä nesteiden saannista, pöydillä on aina tarjolla mehua ja vettä. Yh-

teistyötä tehdään omaisten ja muiden hoitotahojen kanssa (esim. kotisairaanhoito) tarvittaessa asiakkaan 

luvalla. Asiakkaiden painoa seurataan aistinvaraisesti, tarvittaessa punnituksin. Tarkka ravintoseuranta on 

mahdotonta, koska asiakkaat tavataan vain päivätoiminnassa. Ruokahankinnoissa ohjataan terveellisiin ja 

monipuolisiin vaihtoehtoihin, niistä tiedotetaan ja keskustellaan. Asiakkaat käyvät kaupassa itse tai saavat 

avun muulta taholta. Jos huomioidaan puutteita esim. jaksamiseen tai ruoan valmistustaitoihin, asia otetaan 

puheeksi asiakkaan ja omaisten kanssa. Päivätoiminnan asiakkailla on mahdollisuus tilata lounas kotiin Oulun 

kaupungin ateriapalvelusta. 

Hygieniakäytännöt 

Asiakkaiden avustamisessa/ohjauksessa henkilökunta suojautuu tilanteen vaatimalla tavalla. Suojautumi-

nen on tärkeää sekä työntekijän että asiakkaan tartuntariskin kannalta. Asianmukainen suojautuminen ja 

hygienian hoito estää virusten ym. leviämisen. Tartuntavaarallisissa taudeissa esim. norovirus tai Covid 19-

virus epäilyissä pukeudutaan suojavarustein. 

Vakavat infektiotaudit voivat olla uhka asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuudelle. Erityisesti tämä koskee 

palvelukeskuksia, joissa on asiakkaita, joiden immuniteetti on laskenut esim. iän ja kroonisten sairauksien 

seurauksena. 

Jätehuollosta on tehty sopimus ja erillinen jätehuollon suunnitelma Haurun Jäteauto Oy:n kanssa. Jäteastiat 

tyhjennetään sovitun suunnitelman mukaisesti. Jätehuollossa on kiinnitetty erityistä huomiota lajitteluun. 

Pahvi, lasi-, paperi- ja metallijäte lajitellaan erikseen. 

Hygieniapalveluiden vastuuhenkilö on ohjaaja Annikka Autio.  

Puh. 0400 770876 annikka.autio@kpsaatio.fi 

Terveyden- ja sairaudenhoito                                                                              

Päivätoiminnan asiakkaat asioivat julkisen terveydenhuollon palveluissa ja heillä on oma hoitava lääkäri. Tar-

vittaessa asiakasta avustetaan vastaanottoajan varaamisessa omalle terveysasemalle tai muulle taholle. Asi-

akkaan terveydentilaa seurataan päivätoiminnan aikana, tarvittaessa on mahdollisuus verenpaineen tai ve-

rensokerin mittaamiseen. Asiakas voi tilata halutessaan ajan jalkojenhoitajalle omakustanteisesti. Äkillisissä 

sairaustapauksissa otetaan yhteyttä omalle terveysasemalle tai Oulun seudun yhteispäivystykseen ja tarvit-

taessa tilataan ambulanssi. Sairaustapauksista ilmoitetaan myös omaiselle, jonka asiakas on nimennyt yh-

teyshenkilökseen ja mahdolliseen kotihoitoon. Kiireellisen sairaalahoidon järjestämiseksi ja yllättävien kuo-

lemantapausten varalta on laadittu toimintaohjeet.  

Päivätoimintapäivien aikana on mahdollisuus konsultoida Runolan terveydenhoitajaa, jos asiakkaalla ilme-

nee jotain terveydellisiä ongelmia. Runolan asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa terveydenhoi-

taja Outi Komula puh. 040 591 0506 outi.komula@kpsaatio.fi 

Lääkehoito 

Päivätoiminnan asiakkaiden lääkehoidosta vastaa pääasiallisesti asiakas itse, päivätoiminnassa ei säilytetä 

asiakkaiden lääkkeitä. Tällä hetkellä yksi insuliinidiabeetikko tarvitsee ohjaajan apua lääkitykseensä.  Tarvit-

taessa päivätoiminnan ohjaajat yhdessä asiakkaan tai kotihoidon kanssa arvioivat lääkehoidon toteutusta. 



 
 

16 
 

Kaikki palvelukeskuksessa lääkkeiden kanssa tekemisissä olevat työntekijät ovat suorittaneet hyväksytysti 

lääkeosaamisen kokeet SKHOLE-oppimisympäristössä. Siihen sisältyvät teoriaosa, lääkelaskut ja tarvittavat 

näytöt. Skholessa suoritetaan myös lääkehoidon ja lääkelaskennan koulutukset. Lisäksi lääkelupaan sisältyy 

hyväksytysti suoritetut PKV-lääkehoidon ja ikääntyneiden lääkehoidon koulutukset. Lääkelupa on voimassa 

5 vuotta ensimmäisen tentin suorituspäivästä alkaen. Lääkeluvan myöntää Runolan lääkäri. 

 Runolan palvelukohtainen lääkehoitosuunnitelma sisältää mm. lääkehoidon toimintatavat, lääkehoidon 

osaamisen varmistamisen ja ylläpitämisen, henkilöstön vastuut, lupakäytännöt sekä dokumentoinnin ja tie-

donkulun. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään 

vuosittain yhteistyössä sairaanhoitajakoulutuksen saaneiden henkilöiden ja Runolan lääkärin kanssa. Runo-

lan lääkäri allekirjoittaa päivitetyn lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitoon osallistuva henkilöstö lukee ja 

perehtyy lääkehoitosuunnitelmaan lukukuittauksin. 

Lääkehoidon vastuuhenkilöt ovat terveydenhoitaja Outi Komula ja sairaanhoitaja Taina Hickey  
puhelin 040 5910 606 taina.hickey@kpsaatio.fi 

Monialainen yhteistyö 

Päivätoiminnan onnistumisen kannalta hyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Tärkeimpänä yh-

teistyökumppanina on Oulun kaupunki. Oulun kaupungin kotihoidon kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Yh-

teistyö Oulun yliopistollisen sairaalan kuulo- ja näkökeskuksen kanssa on tärkeää. Kuntoutusohjaaja tekee 

lähetteen mahdollisista päivätoiminnasta hyötyvistä ja kiinnostuneista asiakkaista Oulun kaupungin palve-

luohjausyksiköille, joka tarvittaessa myöntää maksusitoumuksen. Seurakunnan ja asiakkaiden omaisten 

kanssa tehdään yhteistyötä. Eri vammaisjärjestöt ovat toiminnassa mukana vierailuin ja asiantuntija-alustuk-

sin.   

Oulun kaupungin matkapalvelukeskus on tärkeä yhteistyökumppani järjesteltäessä asiakkaiden päivätoimin-

tamatkoja. Asiakkaat käyttävät matkoihinsa joko vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain alaisia kuljetuspalve-

lumatkoja tai Oulun alueella liikennöivää Palvelulinja Onnia. Yhteistyö toimii myös asiakkaiden turvaverk-

kona; etukäteen sovitun ja tilatun kuljetuspalvelumatkan käyttämättä jättämisen syy selvitetään heti. 

Oulun kaupungille lähetetään vuosittain Runolan toimintakertomus. 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 Runolassa on laadittu koko toimintaa kattava riskienarviointi ja valmiussuunnitelma erilaisten häiriötilan-

teiden varalle. 

Siivouksesta vastaava Wash Palvelut Ky ja Runolan vastuuhenkilö arvioivat kuukausittain siivouksen tasoa. 

Mahdolliset puutteet dokumentoidaan ja korjataan. Kaksi kertaa vuodessa on laajempi siivoustyön palaveri, 

jossa mietitään siivouksen uudelleenjärjestelyitä. Arkipyhien aikaan sovitaan erillisistä välttämättömistä sii-

voustöistä.  

Kiinteistönhuollosta vastaavan ISS:n laatupalaverit järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja aina 

tarvittaessa. Raportit toimitetaan tiedoksi palvelukeskuksen johtajalle. Käytössä on kiinteistönhoidon oh-

jelma Tampuuri. Kuurojen palvelusäätiössä on kiinteistöpäällikkö, joka tekee tiivistä yhteistyötä Runolan 

kiinteistönhoitajan kanssa kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi ja asuinturvallisuuden takaamiseksi. 
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Palo- ja pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain. Henkilöstön turvakortti- ja EA1:n voimassaoloista pide-

tään seurantaa. Jos kiinteistön rakenteissa, tiloissa huomataan jokin turvallisuusriski, niin asiakkaiden kuin 

henkilökunnan osalta, pyritään siihen puuttumaan ja selvittämään korjaustarve mahdollisimman nopeasti. 

Vuosittain henkilöstö käy ”turvallisuuskävelyn” tutustuen Runolan ensisammutuspisteisiin ja palotaulun lu-

kemiseen. Vuosittain järjestetään palo- ja pelastusviranomaisten kanssa ensisammutuskoulutusta henkilös-

tölle.  

Henkilöstö 

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

teet 

Kuurojen Palvelusäätiössä työskenteli vuonna 2022 noin 250. Henkilöstöpolitiikan kulmakiviä ovat palvelu-

keskusten ohjaajien moniammatillinen koulutusrakenne. Ohjaajien monipuolinen ammatillinen osaaminen 

mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltaisen huomioimisen.  Palvelukeskuskohtaiseen henkilöstö-

rakenteeseen vaikuttaa asiakkaiden toimintakyky ja ohjauksen sisällölliset tarpeet. Päivätoiminnassa työs-

kentelee kaksi Palvelukeskus Runolan vakituista työntekijää. Rekrytointia ja henkilöstörakennetta kuvataan 

tarkemmin henkilöstösuunnitelmassa. 

Kuurojen Palvelusäätiössä on paljon eri ammattinimikkeen harjoittavia opiskelijoita ja harjoittelijoita, myös 

päivätoiminnassa. Palvelukeskus Runolan tarjotessa viittomakielisen oppimisympäristön, osa harjoittelijoista 

on viittomakielisiä ja joillakin on oppimistavoitteena viittomakielen harjoittelu (esim. tulkki – ja viittomakie-

len ohjaajaopiskelijat). Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden ohjaus ja opetus ovat koko henkilöstön vastuulla, 

päivätoiminnassa pääosin päivätoiminnan ohjaajat. Suurin osa ohjaajista on käynyt työpaikkaohjaaja- ja näy-

tönarviointikoulutuksen.  

Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota hakuprosessiin, sen kattavuuteen ja sisältöön sekä työnteki-

jäehdokkaiden haastatteluun. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu rekrytointiprosessi kasvattaa onnistuneen 

henkilöstövalinnan todennäköisyyttä. Sijaisia rekrytoidaan vuosittain esimerkiksi kesälomien tai äitiysva-

paan sijaisiksi TE-toimiston kautta. Yksittäisiin työvuoroihin hankitaan sijainen ensisijaisesti omilta sijaislis-

toilta. Sijaislista löytyy ohjaajien toimistotilasta. Esimiehet ja vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että sijaisten 

turvallisuus-, lääke- ja vuorovaikutusosaaminen ovat työtehtävien edellyttämällä tasolla. Sosiaali- ja ter-

veysalan työntekijöiden ammattitaitopätevyys tarkistetaan Valviran ylläpitämästä sosiaali- ja terveyden-

huollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki/Suosikki). 

Kuurojen Palvelusäätiössä on käytössä Teamtailor (sähköinen rekrytointialusta). Teamtailoriin voi työnhaki-

jat tehdä oman työhakemuksen Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskuksiin ja vastaavasti työnantaja voi 

tehdä avoimista paikoista työpaikkailmoituksen. Teamtailorin avulla helpotetaan työn tarjonnan ja kysyn-

nän kohtaamista. 

Lähihoitajaopiskelija voi toimia lähihoitajan sijaisena suoritettuaan hyväksytysti tutkinnon ammatilliset pe-

rusopinnot Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (yht. 55 

osp) näytöt annettuina. Lisäksi tulee olla hyväksytysti suoritettuna lääkehoidon sisältävät osaamisalaopin-

not (35-40 osp) ja näytöt annettuina. Lähihoitajaopiskelijat eivät osallistu lääkehoitoon. 

Hoiva-avustajan työtehtäviin kuuluvat asiakkaiden perustarpeista huolehtinen ja niissä avustaminen (ruo-

kailu, peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen ja ulkoilu. Hoiva-avustajan tehtävissä työskentelevän työn-

tekijän kykenee ohjaamaan ja avustamaan asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan heidän 
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hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan hoiva-avusta-

jien työvuoroihin sijoittuminen. 

Runolan henkilöstörakenne 31.12.2021 

Rooli/tehtävä lukumäärä 

Johtaja 1 

Vastaava ohjaaja 1 

Palveluohjaaja 1 

Tiimivastaava 3 

Toimistotyöntekijä 1 

Sairaanhoitaja 1 

Terveydenhoitaja 1 

Ohjaaja 26 

hoiva-avustaja 1 

Avustaja/pesula 1 

Ruokapalveluvastaava 1 

Ruokapalvelutyöntekijä 4 

henk.koht. avustaja 1 

 

Päivätoiminnan laskennallinen henkilökuntamitoitus on 0,25x asiakasmäärä.  

Runolassa on mahdollisuus ottaa sijainen työntekijän sairastuessa. Sijaislistalla on tällä hetkellä 10 henkilöä. 

Sijaisten yhteystiedot löytyvät ohjaajien toimistotilasta. Myös sijaisissa on viittomakielen osaavia. Hyvän 

Hoidon Palvelut Oy (hoiva-alan henkilöstövuokrausyritys) välittää lähihoitajia ja hoiva-avustajia, Runolalla 

mahdollisuus hankkia sijaistarpeisiin sieltä henkilöstöä. Sijaisten saatavuudessa on edelleen haasteita. Sää-

tiö maksaa joustokorvausta, jos työntekijä tekee tuplavuoron. Vapaapäivältä töihin kutsuttaessa, makse-

taan hälytysraha. Hälytysrahan suuruus riippuu, kuinka akuutisti töihin tulo tapahtuu. Tarvittaessa tehdään 

myös yhteistyötä palvelukeskuksen eri toimipisteiden välillä, kun sijaistarve ei täyty ulkopuolelta saadulla 

henkilöstöllä. Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan myös poikkeusoloissa.  

Arkipäivisin esimiehet hoitavat sijaisten hankinnan. Päivätoiminnan toimiessa arkisin esimiehet hoitavat 

sijaisen etsinnän. Työntekijöitä on perehdytyksessä ohjeistettu ilmoittamaan poissaolosta omaan työpistee-

seen ja myös esimiehelle, jotta esimiehillä on tieto sijaistarpeesta.  

Päivätoiminnan sijaistarpeet huomioidaan jo työvuorolistoja suunniteltaessa niin, että tarvittaessa turvataan 

viittomakielentaitoinen henkilöstö ja tavoitteena on, että toinen ohjaajista on aina vakituinen päivätoimin-

nan työntekijä. Äkillisissä sijaistarpeissa toisen työpisteen ohjaaja siirtyy työskentelemään päivätoimintaan. 

Sijaistarpeen esiin tullessa yhteistyötä tehdään palvelukeskuksen eri toimipisteiden välillä. Kaikki vakituiset 

työntekijät ovat viittomakielentaitoisia ja osaavat työskennellä eri työpisteissä.  

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Kuurojen palvelusäätiössä noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Työntekijöiden palkkaus 

määräytyy tes:n mukaisesti. Työsuhteen alussa tarkistetaan tutkinto- ja työtodistukset työsopimuksen luo-

miseksi. Työehtosopimuksen mukainen peruspalkka nousee 5,8 ja 11 vuoden alan työkokemuksella.  

Rekrytoinnissa kiinnitetään erityisestä huomiota työntekijän sopivuuteen. Vaatimuksena on sosiaali- tai ter-

veydenhuollon peruskoulutus. Työnhakijalta toivotaan viittomakielentaitoa tai edellytetään kiinnostunei-

suutta viittomakielen opiskeluun.  Eduksi katsotaan työnhakijan kokemus, kiinnostus ja halu työskennellä 

ikäihmisten parissa. Työpaikkailmoituksessa tuodaan esille kolmivuorotyön mahdollisuus ja jaksotyöaikaa 
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noudatetaan. Lisäksi työskentely voi tapahtua Runolan eri toimipisteissä.  Työnhakijan koulutus tarkistetaan 

aina Suosikki- tai Terhikki -rekisteristä jo hakuvaiheessa. Työnhakijan soveltuvuudella ja suosituksilla on 

merkitystä valintaa tehdessä. Haastattelussa kysytään suosittelijaa ja lupaa olla yhteydessä häneen valinta-

päätöksen tukemiseksi. Ilman hakijan lupaa ei soiteta suosittelijalle. 

Työsopimukseen kirjataan työntekijän sitoutuminen opiskelemaan viittomakieltä. Työnantaja tarjoaa mah-

dollisuuden opiskeluun Turun Kristillisen opiston kanssa. Työntekijä osoittaa riittävän kielitaidon suoritta-

malla hyväksytysti lukuvuoden mittaisen etäkurssin tai vaihtoehtoisesti valitsee laajemman opiskelumah-

dollisuuden suorittamalla näyttömuotoisen suomalaisen viittomakielen hallinnan (SKV)-tutkinnon osa-alu-

een. Viittomakielen osaamisen näyttämisestä maksetaan kielilisää suoritettujen arvosanojen mukaan. Viit-

tomakielen opiskelun vaatimustason päätös on työntekijällä, mutta työnantaja tukee opiskelua tarjoamalla 

viittomakielistä koulutusta. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Uuden henkilön tullessa säätiön palvelukseen tai työntekijän palatessa työhön pitkän poissaolon jälkeen, työ-

hön perehtymisellä on suuri merkitys työn laadukkuudelle ja riskien minimoimiselle. Ensisijainen vastuu pe-

rehdyttämisestä on työntekijän lähiesimiehellä. Palvelukeskus Runolassa työntekijät perehdytetään erillisen 

perehdytysohjelman mukaan. Eri toimipisteisiin on oma perehdytysohjelma. Ohjelmaan on nimetty pereh-

dytyksestä vastaavat työntekijät ja se sisältää kaikki työn tekemiseen sekä asiakas- ja työturvallisuuteen liit-

tyvät asiat. Uuden työntekijä tehtävänä on tutustua kaikkiin perehdytysohjelmassa oleviin asioihin ja vahvis-

taa allekirjoituksella perehdytyksen toteutuminen. Kaikki työntekijät vahvistavat omalla allekirjoituksellaan 

perehtymisensä palo- ja pelastussuunnitelmaan ja sen päivityksiin.  

Perehdytyksessä tärkeässä roolissa on omavalvontasuunnitelmaan perehtyminen, tutustuminen palo- ja 

pelastussuunnitelmaan ja lääkehoitosuunnitelmaan.  Jos työntekijä on ollut pitkään poissa työpaikalta esim. 

hoitovapaalta palatessa, käydään hänen kanssa myös perehdytysohjelman ja poissaolon aikana tulleita 

muutoksia asioita läpi. Kaikki työntekijät vahvistavat omalla allekirjoituksellaan perehtymisensä palo- ja pe-

lastussuunnitelmaan ja lääkehoitosuunnitelmaan. 

Opiskelijoille ja harjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja. Heidän kanssa käydään myös perehdytystä ja 

työturvallisuuteen liittyviä asioita läpi. 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Kuurojen Palvelusäätiössä strategian toteuttamisen kulmakiviä. Hen-

kilöstön vuorovaikutusosaaminen, ohjaustaidot ja työturvallisuusosaaminen ovat jatkuvan päivityksen koh-

teena. Kuurojen Palvelusäätiössä on laadittu palvelukeskuskohtainen koulutussuunnitelma.  

Koulutustarpeet nousevat henkilöstön toiveista ja työn kuvasta. Kehityskeskusteluissa työntekijä voi esittää 

koulutustoiveita ja niihin pyritään vastaamaan. Koulutusta järjestetään palvelukeskuksessa, jolloin koulu-

tuksen sisältö voidaan rakentaa toiveiden ja tarpeidemme mukaiseksi ja tarjota koulutusta mahdollisimman 

monelle. Koulutuksia organisoidaan myös suoritettavaksi Skhole-oppimisympäristössä suoritettavaksi, koko 

säätiön tai palvelukeskus Runolan tarpeiden mukaan. 

Vakituisessa työsuhteessa olevat ja pitkäaikaiset sijaiset suorittavat Skholessa tietosuoja ja tietoturva sosi-

aali- ja terveydenhuollossa kurssin. Kaikki työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuskaavakkeen.  

Osa täydennyskoulutuksista on joka vuosi toteutettavia. Esim. ensisammutukseen, ensiapuun ja viittoma-

kieleen liittyviä koulutuksia järjestetään vuosittain. Lääkehoitosuunnitelmassa on oma koulutussuunnitelma 

lähivuosille. 



 
 

20 
 

Toimitilat 

Kuulovammaisille, näkövammaisille ja kuurosokeille järjestettävissä palveluissa ympäristön turvallisuus ja 

esteettömyys ovat palveluiden laadun kannalta erittäin tärkeitä. Palvelukeskuksen tilasuunnittelussa on 

otettu huomioon asiakkaiden aistien ja apuvälineiden käytön aiheuttamat erityistarpeet. Riskikartoituksissa 

huomioidaan aina aistivajavaisuuksien tuomat riskit. 

Runolan päivätoimintaa tarjotaan Palvelukeskus Runolan tiloissa, osoitteessa Tuulaakitie 2, 90560 OULU, 

joka perjantai ja joka toinen keskiviikko. Päivätoiminnan tilat sijaitsevat palvelukeskus Runolan 0-kerroksessa. 

Tiloihin on esteetön pääsy. Ryhmätiloja on kaksi. Toinen on yhteinen kokoustila, joka toimii myös ruokailuti-

lana, tähän tilaan on järjestetty ryhmäkirjoitustulkkaus. Pieni tarjoilukeittiö ja jääkaappi ovat tämän tilan yh-

teydessä. Toisessa oleskelutilassa asiakkailla on mahdollisuus keskustella vapaamuotoisemmin, omissa ryh-

missään, tilassa on tv, jota asiakkaat halutessaan voivat katsoa.   Huoneissa on kiinteä induktiosilmukka, jol-

loin kuuleminen on helpompaa. 

Kummassakin tilassa on inva-wc ja oma uloskäynti. Päivätoimintatilassa on kaksi lepohuonetta, joissa mo-

lemmissa kaksi sänkyä. Useat asiakkaat käyvät päivälevolla lounaan jälkeen ja halutessaan muulloinkin. Oh-

jaajien toimistohuone, jossa tarvittavat työvälineet päivätoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja doku-

mentointiin. Käytävä yhdistää ryhmätilat, siellä mm. kuntopyörä, jota asiakkaat halutessaan voivat käyttää.  

Päivän aikana käytetään kumpaakin ryhmätilaa. Turvalaitteita ei ole. Palvelukeskuksen ulkotiloja voi käyttää 

ulkoiluun tai ulkotapahtumien järjestämiseen. 

Teknologiset ratkaisut 

Sisäisen kulunvalvonta- ja kutsulaitteiston lisäksi Runolan ulkopuolelle on asennettu koko talon kattava ka-

meravalvontajärjestelmä. Talon läheisyydessä on erillisiä liiketunnistimia, jotka antavat hälytyksen, mikäli 

talon läheisyydessä on liikettä yöaikaan. Hälytys välittyy yöhoitajan puhelimeen ja kameran ottamaa kuvaa 

voi tarkastella valvontamonitoreista. Yöhoitajalla on aina mukanaan vartijakutsulaite, jota painamalla hän 

voi hälyttää Securitas-vartiointiliikkeen vartijan. Vartija on paikalla Runolassa muutaman minuutin viiveellä. 

Vartijakutsupainikkeen huollosta vastaa Securitas. Päivätoiminnan tapahtuessa päiväaikaan, liikehälytyksiä 

ei tapahdu. 

Kameravalvonnasta on laadittu rekisteriseloste, joka on palvelukeskuksen ilmoitustaululla. Kameravalvon-

nasta on ilmoitukset ulkona. Kameroita ei ole päivätoiminnan tiloissa. Niitä on ulkona sisääntulojen yhtey-

dessä, aulatilassa ja käytävillä. Kameroita on yhteensä 16; niistä 11kpl on ulkona ja 5 kpl sisätiloissa. Kame-

rat ovat tallentavia, mutta nauhoitus alkaa alusta uudelleen vanhan päälle muutaman viikon käytön jälkeen 

riippuen liikemäärästä. Securitas vastaa huollosta, yhdyshenkilö Pentti Vahtola 040 1454478  

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Päivätoiminnassa on verenpainemittari, verensokerimittari, kuumemittari ja pyörätuoli. Tarvittaessa muita 

apuvälineitä voi lainata palvelukeskuksen puolelta. Asiakkailla on henkilökohtaiset apuvälineet yleensä jo tul-

lessaan. Mikäli päivätoiminnassa huomioidaan uuden apuvälineen tarve, asiakas ohjataan asianmukaiseen 

palveluun. Runolan aulatilassa on defibrillaattori. 

Runolan hoito- ja apuvälineasioissa vastuuhenkilönä on terveydenhoitaja Outi Komula.  

outi.komula@kpsaatio.fi, puh. 040 591 0506 
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8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 
Käytössämme on DomaCare asiakastietojärjestelmä. Työntekijöillä on mahdollisuus kirjata asiakastietoja 

sekä mobiilikirjauksena että tabletti- ja pöytätietokoneella. Oulun kaupungilla käytössä oleva Lifecare-

asiakastietojärjestelmä ei koske päivätoiminnan asiakkaita. Perehdytyksessä käydään läpi tietosuoja-asioita 

ja vaitiolovelvollisuuskaavake täytetään uuden työntekijä tai opiskelijan kanssa. 

DomaCare tunnukset luodaan vakituisille ja pitkäaikaisille sijaisille. Tunnukset ovat käyttäjäkohtaiset ja 

suojattu salasanalla. Käyttöoikeuden ja sen laajuuden määrittelee palvelukeskuksen johtaja. Asiakastietojen 

suojauksesta on varmistuttu käyttäjäkohtaisella oikeuksien määrittelyllä. Työntekijöiden oikeudet on rajattu 

palvelukeskuksen ja tarvittaessa myös asiakasryhmän mukaisesti siten, että jokaisella on pääsy ainoastaan 

niiden asiakkaiden tietoihin, joiden kanssa hän työskentelee. Työsuhteen päättyessä käyttäjätunnukset 

poistetaan järjestelmästä. 

Asiakastietojärjestelmän tietosuojavastaava on palvelujohtaja Jouni Riihimäki. jouni.riihimaki@kpsaatio.fi 

050 403 0722.  Ohjelmiston teknisestä suojauksesta vastaa palvelun toimittaja Invian Oy.  

Työntekijöiden henkilötietoja on työvuoro-ohjelmassa TyövuoroVelhossa ja hr-ohjelmisto Mepcossa. Laajat 

käyttöoikeudet näihin molempiin ohjelmiin on Runolan johtajalla, vastaavalla ohjaajalla, palveluohjaajalla ja 

toimistotyöntekijällä.  Muilla työntekijöillä on oikeudet omiin tietoihin.  

Kuurojen Palvelusäätiön oma sähköpostiosoite avataan vain pitkäaikaissijaisille ja työsuhteen loppuessa 

sähköpostiosoite suljetaan. 

Asiakas- ja työntekijöiden henkilötietoja sisältävät tiedostot tallennetaan suljettuun, sisäiseen KVJ-kansioon. 

Kansioihin pääsyoikeudet on määritelty tehtäväkuvan mukaan. Esimerkiksi henkilöstökansioon pääsee vain 

Runolan johtaja. 

Kuurojen Palvelusäätiössä on tietosuojatyöryhmä. Tietosuojatyöryhmän tehtävänä on arvioida mahdollisia 

tietoturvariskejä ja seurata tietosuojan kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista säätiön toimi-

pisteissä. Koko henkilöstö on suorittanut Skhole-oppimisympäristössä hyväksytysti tietosuoja- ja tietoturva 

sosiaali- ja terveydenhuollossa-osion. Rekisteriseloste on julkisesti nähtävillä päivätoiminnan ilmoitustau-

lulla. Asiakkaita ja omaisia on informoitu asiasta suullisesti. 

Runolan tietosuojavastaava on Kirsi Latva-aho, puhelin 050 5130654, kirsi.latva-aho@kpsaatio.fi 

Arkistolain mukaan arkistoinnin tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, määritellä 

asiakirjojen säilytysarvo sekä hävittää tarpeeton aineisto. Palvelukeskuksen tärkeäksi, luottamukselliseksi 

ja/tai salassa pidettäväksi määritelty tietoaineisto ja asiakirjat säilytetään sekä arkistoidaan lukittuihin, pa-

loturvallisiin kaappeihin/säilytystiloihin. Tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen on nimetty vastuuhenkilöt. 

Asiakirjojen ja salassa pidettävän tietoaineiston käytettävyys on rajattu avainhallinnan ja sähköisessä järjes-

telmässä käyttöoikeuksien rajaamisten avulla. Asiakirjojen säilytysajoissa noudatetaan arkistolaitoksen/Ou-

lun kaupungin määräyksiä ja arkistolakia. Asiakkaan poistuessa palvelujen piiristä asiakirjat palautetaan ko-

tikuntaan ohjeistusten mukaan. Luottamuksellinen, tarpeeton tietoaineisto hävitetään siten, etteivät asiat-

tomat pääse käsiksi kyseiseen aineistoon. Hävittämistä varteen palvelukeskuksessa on paperisilppurit. 
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Asiakastyön kirjaaminen 

Uuden työntekijän perehdytyksessä käydään läpi kirjaamisen tärkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Uuden työntekijän 

perehdytyksessä korostetaan asiakastietokirjausten periaatteita, esim. asiakkaan kunnioittaminen ja itse-

määräämisoikeuden toteutuminen. Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi myös tietosuojaan ja henkilö-

tietojen käsittelyyn liittyvät asiat. 

Jokaisesta päivätoimintapäivänä kirjataan Domacareen päivän päätteeksi, tarvittaessa päivän aikana. Käy-

tössä ryhmäkirjaus, jokaiselle asiakkaalle kirjataan päivänkulku ja yksilöllisesti huomiot jokaisen asiakkaan 

raporttiin. Opiskelijat ja harjoittelijat kirjaavat työsuhteessa olevan ohjaajan tunnuksilla, hänen läsnä ol-

lessa.  

Jokainen työntekijä allekirjoittaa sitoumuksen, jossa hän sitoutuu noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja 

saamiensa sosiaalihuollon asiakastietojen käyttämättä jättämistä omaksi tai toisten hyödyksi tai toisen va-

hingoksi. Kuurojen Palvelusäätiössä on laadittu seloste henkilötietojen käsittelytoimista. 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Päivätoimintapäivän rakenne on tavoitteellista, virikkeellistä, vertaistuellista ja kuntouttavaa. 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 
Paikka ja päiväys Oulussa 13.10.2022      

Allekirjoitus _________________________ 

Kirsi Latva-aho, Palvelukeskus Runolan vs. johtaja 

 

 

 

 


