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1.TYÖPAIKAN ESITTELY 
 

Mäntykoti on 18 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asuu 12 vakituista 

asukasta. Lisäksi yksikössä toimii intervallihoito. Intervallipaikkoja yksikössä on kuusi.  

 

Mäntykoti perustettiin Helmikuussa v. 2017 entisen terveyskeskuksen osaston tiloihin. 

Asukkaat ovat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia, muistisairaita sekä 

liikuntarajoitteisia henkilöitä.  

 

Intervallijaksot ovat yleensä viikonmittaisia ja niiden tarkoituksena on tukea asiakkaan 

kotona selviytymistä ja mahdollistaa omaishoitajan loma. Mäntykodissa huoneet ovat yhden 

hengen huoneita, pariskunnilla on mahdollisuus asua samassa huoneessa. Jokaiselle 

asukkaalle tehdään vuokrasopimus ja laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.  

 

Virkistystoimintaa järjestetään jatkuvasti. Pienetkin yhteiset jutut kirjataan asukkaan 

päiväkirjaan ylös. Mäntykodissa vierailee tiistaisin ja torstaisin virikeohjaaja Tiina 

Nikander. 

Omahoitaja-järjestelmä mahdollistaa myös yksilöllisen viriketoiminnan järjestämisen. 

 

Fysioterapeutti sekä kuntoutuksen henkilöstö työskentelevät yksikössä arkisin. 

Toimintaterapeutin, puheterapeutin, sosiaaliohjaajan sekä mielenterveysyksikön palveluita 

voidaan käyttää tarvittaessa. Diakonia työntekijä vierailee Mäntykodissa säännöllisesti. 

 

Henkilökuntaan kuuluvat vs. osastonhoitaja Marketta Aaltonen, osastonlääkäri Päivi 

Vänttinen, fysioterapeutti Liisa Nietula, sekä tiimivastaava sairaanhoitaja ja hoitajat.  

Terveyskeskuksen vuodeosaston ja Mäntykodin yhteisenä osastosihteerinä toimii Pirkko 

Pentti. 

 

 

VAITIOLOVELVOLLISUUS on kaikilla potilaiden kanssa työskentelevillä henkilöillä ja 

tämä koskee myös kaikkea muutakin terveyskeskuksen sisällä tapahtuvaa toimintaa. 

 

Mäntykoti, sijaitsee terveyskeskuksen alimmassa kerroksessa. 

 

Mäntykoti on  jaettu kahteen käytävään. Hoitajat jakautuvat aamutöihin kolmeen soluun, 

jossa huolehtivat kaikkien kuuden asukkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta koko työvuoronsa 

ajan. 

 

1.1 Tiimivastaavan sairaanhoitajan tehtävänkuvaus 
 

Vastaa oman yksikkönsä päivittäisestä käytännön työn organisoinnista esimiehen ohjeistuksen 

mukaan sekä hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä henkilöstön kanssa.  Työn 

tavoitteena on laadukas ja turvallinen hoito ryhmäkodin asukkaille.  

Hoitotyö 

• Sairaanhoitajan tehtävät 

• Osallistuu työvuorossa ollessaan perushoitotyöhön. 

• Säännöllinen seuranta ja raportointi esimiehelle yksikkönsä infektio 

seurannasta, vaara ja uhkatilanteista, lääkepoikkeamista ym. sovituista asioista.  
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• Toimii omahoitajana nimetyille asukkaille ja huolehtii säännöllisesti omahoitajalle 

kuuluvista tehtävistä.  

 

Perehdytys ja ohjaus 

• Vastaa yksikkönsä uuden henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdytyksestä sekä 

ohjauksesta perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Nimeää opiskelijoille ohjaajat. 

Yksikön toiminnan kehittäminen 

• Vastaa yksikön toiminnan kehittämisestä esimiehen ja henkilöstön kanssa sovittujen 

linjausten mukaan. 

• Vastaa osaltaan toimintatapojen jalkauttamisesta yksikköönsä suunnitelman mukaan. 

• Yksikön kehittämissuunnitelman toteutumisen seuranta ja säännöllinen raportointi 

esimiehelle suunnitelman toteutumisesta.  

• Vastaa itsenäisesti tai esimiehen kanssa yksikkönsä tiimipalavereiden säännöllisestä 

toteutumisesta.  

• Vastaa asukkaiden laskutuksista.  

• Noudattaa sairaanhoitopiirin yleisiä hygieniakäytäntöjä. 

 

Työn organisointi 

• Vastaa päivittäisen käytännön työn organisoinnista esimiehen kanssa sovitun 

ohjeistuksen mukaan. Huolehtii päivittäisen työnjaon. 

• Vastaa yksikössään hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä 

henkilöstön kanssa.  

* Hoito- ja palvelusuunnitelmat, Rai arvioinnit jne.  

• Koordinoi asukkaiden vuosiverikokeet ja terveystarkastukset 

• Koordinoi ja seuraa uuden asukkaan asioiden hoitamista kokonaisvaltaisesti 

(palvelujakson avaaminen, laskutusasiat, omahoitajan nimeäminen). 

 

 

 

 

 

1.2 Hoitajan tehtävänkuvaus 
 

 

Osastolla hoitajien ensisijainen työ on vastata potilaan käytännön hoitotyön toteuttamisesta 

määräysten ja sovittujen toimintaperiaatteiden mukaan. 

Mäntykodissa hoitaja vastaa ympärivuorokautista huolenpitoa ja valvontaa tarvitsevien 

asiakkaiden käytännön hoitotyön toteuttamisesta annettujen määräysten ja sovittujen 

toimintaperiaatteiden mukaan. 

 

• Toteuttaa ja vastaa itsenäisesti potilaan perushoidosta.  

• Potilaan tukeminen kuntoutumisessa ja omatoimisuuden ylläpitämisessä. Kuntouttava 

työote. 

• Osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen voimassa olevien lääkelupien puitteissa.  

• Vastaa asukkaiden ruokahuollosta 

• Osallistuu vaatehuoltoon 

• Osallistuu opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytykseen.  

• Osallistuu oman yksikkönsä kehittämiseen ja ylläpitää omaa ammattitaitoaan 
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• Osallistuu moniammatillisen hoitotiimin työskentelyyn ja on yhteistyössä omaisten 

kanssa.  

• Noudattaa sairaanhoitopiirin yleisiä hygieniakäytäntöjä. 

• Osallistuu hoitosuunnitelman tekoon ja vastaa yöaikana osaltaan osaston toiminnasta.  

• Tukee potilasta ja omaisia. Mäntykodissa toimii omahoitajana nimetyille asukkaille ja 

huolehtii säännöllisesti omahoitajalle kuuluvista tehtävistä.  

• * Vastaa omahoidettaviensa hoitosuunnitelman ja RAI-arvioinnin päivittämisestä.  

• Mäntykodissa sairaanhoitajan poissa ollessa vastaa lääkäriasioista (esim. 

lääkärinkierrot).            

 

Vanhustyön perushoidon asiantuntijuus, kuntouttava työote, itsenäisyys, tiimityön 

hallitseminen.  

 

1.3 Kaupungin kesätyöllistetyn tehtävänkuvaus 
 

Työaika klo.09:00-15:00. 

 Seurustelua asukkaiden kanssa päiväsalissa, parvekkeella tai huoneissa. 

* Sanomalehtien lukua 

* Muistipelit, palapelit ym. 

 Ulkoilua asukkaiden kanssa sään salliessa. 

 klo.11:00 pyykkien vienti pesulaan 

 Klo.11:00 potilaiden lounas 

* Avustaminen ruokailussa. 

*Hoitajat antavat lääkkeet. 

 Lounaan jälkeen osallistuminen päiväkiertoon hoitajien kanssa sekä seurustelua 

potilaiden kanssa. 

 

Lounastauko 20min. (Kun asukkaat ovat saaneet ruuan.) 

 

Kahvitauko 10min. (Samaan aikaan muun henkilökunnan kanssa.) 

 

 

 

2.OSASTOLLA TYÖSKENTELY 

 

Arkisin aamuvuorossa on tiimivastaava-sairaanhoitajaa ja 3 hoitajaa. Viikonloppuisin 

yksikössä työskentelee 3 hoitajaa. 

Tiimivastaava osallistuu lääkärinkierrolle torstaisin. Muina päivinä lääkäri käy yksikössä 

vain pyydettäessä. 

 

Iltavuorossa ja viikonloppuisin yksikössä työskentelee 3 hoitajaa. Yövuorossa työskentelee 

yksi hoitaja, joka tarvittaessa voi kutsua apua yläkerran vuodeosastolta. 

 

Työvuorot yleensä:           

Aamuvuoro         klo. 7-15 

Iltavuoro            klo. 14-21 

ns.virkistysvuorolainen  klo. 8-16 

ns. pitkäilta         klo.14- 21:45 

yövuoro perus- ja lähihoitajilla     klo. 21:15- 07:15. 
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Vierailuaikaa yksikössä ei ole rajoitettu. Mäntykoti on asukkaiden koti.  

 

Ulko-ovet toimivat ovikoodien avulla sekä sisä-, että ulkopuolelta. Klo. 18 jälkeen ovet 

menevät automaattisesti lukkoon, jolloin sisälle pääsee soittamalla ovikelloa (ohjeet 

ovikellon vieressä). 

 

 

AVAIMET 

 

Yksikön lääkehuoneessa on lukittu avainkaappi, josta vuoroon tullut hoitaja voi saada 

taskuunsa yksikön yleisavaimen, jolla pääsee lääkehuoneeseen tai muihin lukittuihin 

varastoihin. Samassa avainkaapissa on myös Mäntykodin takapihan aidan huoltoportin 

avain. 

 

Lääkekaapin avain-nippu sisältää yleisavaimen. Avainnippu on lääkevastaavan hoitajan 

taskussa. Yöaikaan valvovalla hoitajalla. 

 

2.1 Aamuvuoro 
 

2.1.1 Sairaanhoitajan aamu  

 

- klo. 07:00 Otetaan vastaan yöhoitajan raportti 

- Iltahoitajien raportti. 

- Huolehtii, että  tarvittavat RR-mittaukset lämmöt on mitattu jne. 

- Aloitetaan aamutoimet: oman solun aamupesuissa avustamiset, wc:n kävelytykset, 

aamupalalle avustaminen ja huolehditaan että aamulääkkeet tulevat otettua. 

- Kylvetykset sovitaan tiimissä yhteisesti. 

- n.klo.9:30 henkilökunnan kahvihetki 

- Tarvittavat hallinnolliset ja asiakastyöhön liittyvät kirjalliset työt. 

(- n. klo.11:30 alkaa yksikössä lounaan jako.) 

 - Asukkaiden ruokailun jälkeen henkilökunnan ruokatauko 20min. 

- Huolehtii ja tarkistaa lääketilaukseen tarvittavat reseptit hoitajien pyynnön mukaisesti. 

(Lääkehoidosta lisää liitteessä 5.) 

- Huolehtii jaettujen dosettien tarkastuksen (Ke & To).  

* Tarkistaa samalla lääkelistojen ajantasaisuuden 

- Osallistuu torstaisin lääkärin kierrolle 

 * Kirjaa ylös määräykset ja huolehtii, että ne toteutuvat. 

* Tilataan tulevat laboratoriokokeet ja laitetaan sängynpäätyyn laitettavaan läpyskään 

asukkaan nimi ja päivämäärä. 

- Ollaan yhteydessä omaisiin tai muihin hoitoon osallistuviin tahoihin jne. 

 

- Otetaan vastaan tulevat intervallit, kirjataan paperit ja tulostetaan lääkelistat. 

- Kirjataan kotiin lähtevät intervallit, päätetään jakson kuumekurva. 

 

 

2.1.2 Hoitajan aamu 
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- klo. 07:00 Otetaan vastaan yöhoitajan raportti 

- Iltahoitajien raportti. 

- Aloitetaan aamutoimet: oman solun aamupesuissa avustamiset, wc:n kävelytykset, 

aamupalalle avustaminen ja huolehditaan että aamulääkkeet tulevat otettua. (Lääkehoidosta 

lisää liitteessä 5.) 

- Kylvetykset sovitaan tiimissä yhteisesti. 

- n.klo.9:30 henkilökunnan kahvihetki  

-Astioiden keräys, pöytien pyyhintä juomien täydentäminen, astioiden vienti keittiölle 

ennen klo.10:00. 

 

- n. klo.11:30 alkaa lounaan jako. Asukkaat avustetaan mahdollisuuksien mukaan 

päiväsaliin ruokailemaan. 

*Ruoka tuodaan keittiöstä isossa lämpökärryssä, josta se yksikössä jaetaan jokaiselle 

sopiviin annoksiin. Kärryssä mukana lista asukkaista, ruokavalioista ja toiveista. 

Hoitaja osallistuu annosten tekoon. Annoksia jakava hoitaja ei osallistu asukkaiden 

käsittelyyn. Ruuan jakaja tekee uuden ruokatilauksen! 

- Astioiden keräys, pöytien pyyhintä juomien täydentäminen, lämpökärryn ja astioiden   

vienti keittiölle. 

 

- Ruokailun jälkeen henkilökunnan ruokatauko 20min. 

 

- n.klo.13:00 päiväkahvit 

 

- Iltapäivällä tulee myös puhtaat pyykit, jotka järjestetään asukkaiden omiin kaappeihin. 

Yksikön omat liinavaatteet liinavaatevarastoon.  

 

- Kirjataan päivän tapahtumat potilastietoihin. 

 

 

2.2 Iltavuoro 
 

 

Hoitajat jakavat keskenään illan tehtävät. Yksi huolehtii lääkehoidosta ja yhden vastuulla on 

ruokahuollon järjestäminen. Työt tehdään kuitenkin tiiminä, yhteisesti sopien. 

 
2.2.1 Hoitajan iltavuoro 
 

- Klo.14:00 luetaan raportti potilastietojärjestelmästä. 

-  puhtaiden astioiden haku ja järjestely 

 - Keräyskärryn kuntoon laitto, voileivät päivälliselle 

-n. klo.15:30 huolehtii opiaatit sekä kipulaastarien  vaihdon, lääkelistojen mukaan ja 

jakaa iltapäivän lääkeannokset huoneisiin. Huolehtii injektiot määräysten mukaan. 

- Tarvittavat verensokerimittaukset ja RR:t. 

- klo.15:10 Ruokakärryn haku osastolle ja valmiiksi laitto (lautaset, juomat, ottimet) 

- n. klo. 15:30 avustetaan asukkaat päivälliselle, valvotaan iltapäivän lääkkeiden otto. 

 

- n. klo. 16:00 henkilökunnan ruokatauko, 20 min. 

- n. klo. 16:20 Astioiden keräys, juomien jako, pöytien pyyhintä tarvittaessa (kostutetulla 

pesulapulla). 
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-Lämpökärryn tyhjennys 

 - Päivällistiskin vienti keittiöön, biojäteämpärin tyhjennys keittiön ulkovarastoon (ovi 

lukitaan klo.18:00) 

- n.klo.16:30 Avustetaan wc-käynneillä, vaihdetaan tarvittavat vaipat, tehdään alapesuja. 

- Klo.17:30 Lämpökärryn vienti keittiöön 

- Puhtaiden astioiden tuonti osastolle ja järjestely 

- Iltapalakärryn kuntoon laitto 

- Iltapalavoileipien teko 

- Kahvin ja veden keitto 

 

- n. klo. 18:45 henkilökunnan kahvi 

- klo.19:00 iltapalan jako ja iltalääkkeistä huolehtiminen.  

- Iltapala-astioiden keräys, juomien jako, pöytien pyyhintä tarvittaessa.  

. - Kärry kuntoon aamua varten 

. - Keittiön järjestely 

- WC-käynneissä avustaminen, hammaspesut 

 

- Huolehtii opiaatit tarjottimelle. 

- klo.19:00 iltapalan jako ja iltalääkkeistä huolehtiminen. 

 

- Yölääkkeiden anto iltakierron yhteydessä. 

 

- Ns. pitkässä illassa oleva hoitaja raportoi yövuorolaisille keskeiset asiat.  

-Vuoron päätyttyä vaipparoskien poisvienti osastolta hoitokierron jälkeen (ulos jätelavalle).  

Lukittu, avain piippuoven vieressä puhelinkeskushuoneessa. 

 

 

2.3 Yövuoro 
 

2.3.1 Yövuoro 

-Otetaan vastaan iltavuoron raportti. 

- Tehdään iltayön kierto ja tarkistetaan että asiakkailla on kaikki hyvin, mahdolliset 

yölääkkeet. 

- Puoliltaöin kahvitauko. 

- Potilashuoneita kierretään n.2 tunnin välein ja huolehditaan käännettävien asiakkaiden 

asentohoidosta. Tarpeen mukaan pyydetään vuodeosastolta yöhoitajaa avustamaan 

kierroilla. Vuodeosastolla valvoo aina myös sairaanhoitaja. 

- Ma-ti välisenä yönä tehdään varastotilaus ja tarkistetaan että kaikkia hoitovälineitä ja 

vaippoja ym. on riittävästi. (Varastovastaavat tekevät tilaukset toimittajalle 

torstaiaamupäivän aikana).  

 

- Tarkistetaan, että happi ja imu ovat käyttökunnossa! 

 

Potilaskutsujärjestelmän listan päivitys, hoitosuunnitelmien päivitys tarpeen mukaan 

 

- Aamulla n.klo.05:30-06:30 tehdään aamukierto:  

 * otetaan tarvittavat verensokerit, lämmöt.  

 * Laitetaan sängynpäätyihin siniset LAB-läpyskät ja aamuksi suunnitellut 

vatsantoimitusruiskeet valmiiksi pöydille.  
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 * Koetetaan saada myös määrätyt PLV:t. 

- Kirjataan otetut arvot ja yön tapahtumat potilastietojärjestelmään. 

 

 

3. TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 

 

3.1 Yhteystietoja työntekijälle 
 

Päivystävä lääkäri Somero   528 

Tk-Keittiö    538 040 1268 538 

Kotihoito/toimisto    337 040 1268 337 

Laboratorio    534 044 7792534 

Mäntykoti    560 040 1268 560 

Vuodeosasto    580 040 1268 580 

Osastosihteeri    561 044 7792 561 

Osastonhoitaja vuodeosasto/Mäntykoti  581 044 7792 581 

Osastonlääkäri    563 044 7792 563 

Röntgen    525 040 1268 525 

Sosiaaliohjaaja    610 044 7792 610 

Toimintaterapeutti    515 044 7792 515 

Varahenkilöstö    575 044 7792 575 

Tk-vastaanotto    778 02 7792 511 

Osaston fysioterapeutti   564 044 1268 527 

 

 

3.2 Yleiset asiat 
 

 

TYÖSOPIMUS 

  

Työsopimuksen tekee työyksikön esimies ja se tehdään kolmena kappaleena, joista 

yksi annetaan työntekijälle, yksi palkanlaskentaan ja yksi jää esimiehelle. 

TYÖAJAT 

Työvuoron alkamis- ja loppumisajankohdat on merkitty seinällä olevaan 

työvuorolistaan. Mikäli annetuista ajoista on jostain syystä poikettava, on muutoksista 

tehtävä ehdottomasti merkintä työvuorolistaan ja asiasta on neuvoteltava esimiehen 

kanssa. Ole täsmällinen: Ei myöhästymisiä! 

PALKKATOIMISTO 

Palkanlaskentaan tulee toimittaa mahdolliset tutkintotodistukset (otetaan jäljennös) tai 

tieto siitä, miten pitkällä opiskelu on, verokortti ja pankkisuhdetiedot. Palkanlaskijan 

sisäinen puhelinnumero p. 228. 
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PALKANMAKSU 

Peruspalkka maksetaan sijaisille kuukauden viimeisenä päivänä.  

Vakinaisille palkanmaksupäivä on kuukauden 16.pv. 

Erilliskorvaukset maksetaan aina jälkeenpäin. 

RUOKAILU 

Ruokailemassa voi käydä henkilöstöruokalassa. Myös osastolla on mahdollisuus 

ruokailla, jolloin ruoka on tilattava keittiöltä edeltävästi. Omia eväitä voi myös tuoda. 

Henkilökunnan ruokailuaika osastolla on sen jälkeen, kun potilaat ovat saaneet ruuan. 

Opiskelijan ruokailulomake liitteenä 1. 

VAATTEET 

Työntekijät saavat työasut työnantajalta. Puhtaiden pukujen varasto löytyy pesulan 

käytävältä alakerrasta. Pesula pesee likaiset työpuvut ja pyykkisäkki löytyy yläkerran 

pukuhuoneista. Pukuhuoneet sijaitsevat kuntoutuksen tilojen kanssa samassa 

kerroksessa. 

VAITIOLOVELVOLLISUUS 

Kaikkia työntekijöitä ja opiskelijoita koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus. 

Työntekijälle annetaan vaitiolovelvollisuudesta kertova lakiteksti ja tekstin luettuaan 

työntekijän/opiskelijan tulee allekirjoittaa paperi (Liitte 2). Lisäksi 

työntekijän/opiskelijan on allekirjoitettava salassapito- ja käyttäjäsitoumus saadakseen 

käyttäjätunnukset verkkoon ja potilastietojärjestelmään (Liite 3.). 

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko.  

TUPAKOINTI 

Henkilökunnalle on osoitettu alue, jossa tupakointi on sallittua. Tupakkatauot on 

pidettävä kahvi- ja ruokatauon sisällä. Tupakkatauko ei ole kahvitauon jatke, vaan 

sisältyy kokonaiskahviaikaan. Tupakalla käynnistä ei saa aiheutua haittaa 

tupakoimattomien työskentelyyn. Potilasturvallisuus ei saa vaarantua tupakoinnin 

vuoksi, toisin sanoen tupakalla käydään porrastetusti. Tupakalla ei saa käydä 

työasussa, tai työasu on suojattava tupakoinnin ajaksi. 

KÄYTTÄYTYMINEN 

Työpaikalla noudatetaan yleisiä, hyviä käytöstapoja. Työpaikalta ei poistuta kesken 

työpäivän ilman esimiehen lupaa, ellei työn luonne ole sellainen, että poistuminen on 

välttämätöntä (esim. keittiössä käynti). Mikäli joudut asioimaan työajallasi esim. 

poliklinikalla, kerro työkavereillesi minne olet menossa. 

PUHELIN 

Oman puhelimen jatkuva käyttö ei ole sallittua. Pidä oma puhelimesi kahvihuoneen 

kaapissa. Anna kotiväellesi, läheisillesi ja lastesi hoitopaikkoihin työpaikkasi 
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puhelinnumero. Yksityisasiat pyritään hoitamaan työajan ulkopuolella. 

Erityistapauksissa, esimiehen kanssa sopimalla, voidaan omaa kännykkää kuljettaa 

työtakin taskussa. Huomioi hygienia! 

SAIRASTUMINEN 

Mikäli sairastut, etkä pysty tekemään omaa työvuoroasi, sinun on ilmoitettava esteestä 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Arkisin ilmoita osastonhoitajalle, ilta- ja 

viikonloppuaikoina ilmoita poissaolosta suoraan omaan yksikköösi. Yli kolmen 

päivän poissaoloista on esitettävä lääkärintodistus. Muista aina tehdä 

virkavapausanomus. (Löytyy intrasta.) 

 

 

3.2 Työaika-autonomia 
 

 

 Osastolla käytössä autonominen työvuorosuunnittelu. Ohjeet liittenä 4. 

 

4. PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 

 Pelastus- ja turvallisuus-suunnitelma löytyy osastolta erillisenä kansiona.  

 

Työntekijän velvollisuudet turvallisuusasioissa 

 

Työpaikan turvallisuuskulttuuri tarkoittaa, että jokainen työntekijä tietää työpaikan turvallisuusasiat 

ja on sitoutunut noudattamaan turvallisuutta työssään. Turvallisuusasioita sekä toimintaa on 

kerrattava ja harjoiteltava säännöllisesti. 

Jokaisen työntekijän on 

 osattava tehdä hätäilmoitus 

  tunnettava pelastussuunnitelman sisältö 

 osattava toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti 

  ilmoitettava havaitsemistaan riskitekijöistä esimiehelleen 

 noudatettava turvallisia työtapoja 

  tiedettävä 

-       poistumistiet 

-       kokoontumispaikka 

 selvitettävä lähimmät 

- alkusammutusvälineet 

-  ensiaputarvikkeet 

 osattava käyttää alkusammutusvälineitä 

 Lisäksi turvallisuusvastaavan (osastonhoitaja) vastuulla on, että henkilökunta 

perehtyy turvallisuusasioihin. 
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5. ERITYISTOIMINTAOHJEITA 
 

 

5.1 Hygieniaohjeita 
 

Noudatamme osastollamme VSSHP:n yhteisiä hygienia ohjeita, jotka löytyvät netistä 

vsshp:n sivuilta.(sairaalahygienia ja infektioiden torjunta-> ohjepankki     

http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/ 

 

Käsikorut, kellot, rakennekynnet, geelikynnet ja kynsilakka ovat osastollamme ehdottomasti 

kiellettyjä. 

 

MUUTAMIA KESKEISIÄ ASIOITA OVAT LISÄKSI: 

 

 Käsien desinfiointi ennen ja jälkeen jokaisen potilaskontaktin. 

 

 Eritetahradesinfektio kuuluu jokaiselle työntekijälle. (eli jos huomaat eritettä lattialla, 

pöydällä tai muulla pinnalla, tämä poistetaan välittömästi).-Kertakäyttö käsineet käteen, 

erite imeytetään kert.käyt. pyyhkeellä, tämän jälkeen pyyhitään Oxivirilla (tai kloorilla) ja 

kaikki suoraan roskapussiin. Jos kyseessä on suurempi  alue eritettä, poistamisen jälkeen 

informoidaan laitoshuoltajia asiasta, jotta he voivat tarkemmin puhdistaa alueen. 

Huuhteluhuoneessa on koottu ”ämpäri” jossa kaikki tarvittavat välineet 

eritetahradesinfektioon. 

 

 Decon käytössä huomioitava: Aina likaiset alusastiat tms. puhdistetaan ensin suihkulla ja 

laitetaan mahdollisuuksien mukaan decoon. Jos kone on käynnissä, puhdistetut astiat 

jätetään likaiselle puolelle odottamaan. Huom. jos esim. alusastiassa on ulostetta ja se joutuu 

odottamaan pesua, uloste kuivuu, eikä astia enää peseydy  koneessa puhtaaksi. 

 

 Kaikki muutkin yhteiset välineet esim. kynsisakset tai muut instrumentit puhdistetaan ensin.  

mekaanisesti  ja pestään vedellä ennen niiden laittamista puhdistukseen varattuun koriin. 

 

 Eristyshuoneista viedään tarvittavat välineet tai alusastiat suoraan decoon.  Tarkistettava 

ensin, että kone on vapaa. Kertakäyttö käsineet  puetaan käteen. Pyritään toimimaan niin, 

että kädellä jolla kannetaan tavara decoon, ei kosketa minnekään muualle. 

Kertakäyttökäsineet riisutaan heti täytön jälkeen ja kädet desinfioidaan. Huom. 

Eristyshuoneisiin ei kerätä ”varastoa” mistään tarvikkeista, vaan tavaraa viedään huoneisiin 

vain tarpeen mukaan. 

 

 Eristyshuoneiden monikäyttöiset tavarat esim. verenpainemittarit viedään suoraan 

huuhteluhuoneeseen , jossa ne huolletaan tarkoituksenmukaisilla aineilla (RR mittari 

pyyhitään Easy desillä, samoin kuin myös esim. kuumemittarit). 

 

 Puhtaat pissapullot ym. Otetaan decosta aina puhtain desinfioiduin käsin. 

 

 Eristyshuoneessa pyykit kerätään siellä olevaan saumoista liukenevaan keltaiseen pussiin, 

jonka päälle vielä läpinäkyvä pussi. Hoitohenkilökunta vie pyykit huoneesta suoraan 

pesulan pyykkivarastoon, niille varattuun tilaan.  Eristyshuoneen purku tapahtuu 

hoitohenkilökunnan toimesta. Kaikki tavarat pöydiltä ja wc:stä kerätään ja heitetään roskiin 

http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/
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tai monikäyttöiset tavarat puhdistetaan. Petivaatteet ja muut pyykit kerätään keltaiseen 

pussiin ja viedään pesulaan. 

 

 Likaiset ja eritepyykit viedään saman työvuoron aikana suoraan pesulaan asianmukaisiin 

säilytystiloihin. Eritepyykistä puhdistetaan ennen pakkaamista suurimmat ” kokkareet” pois. 

Pesulassa esim. jos pyykkiin pääsee ulostekikkaroita, tämä aiheuttaa moninkertaisen työn. 

Punaiseen pussiin pakattuja eritepyykkejä ei säilytetä osastolla, vaan ne pyritään viemään 

mahdollisimman nopeasti pesulaan 

 

 Osastolla yleisesti käytössä olevia desinfioivia aineita ovat Easydesi, Oxivir ja OL. Easy 

desia käytetään välineiden ja pintojen puhdistukseen. Easydesi on ainoa käytössä oleva ns. 

pesevä desinfiointiaine.  Pienemmät työtasot sekä myös sängyn patjojen päälliset voidaan 

puhdistaa sekä Easydesillä, että myös Oxiviirilla.                                                        

OL antistaattinen puhdistava desinfektioaine soveltuu näppäimistöjen , puhelimien sekä 

myös esim. näyttöruutujen desinfiointiin. Iltaisin työvuoron päätteeksi tulisi puhdistaa 

kaikki edellä mainitut sähköiset laitteet. 

Klooria voidaan käyttää eritetahradesinfektion=>kloori 500ppm, lisäksi myös esim. Wc 

istuinten desinfiointiin Easydesin vaihtoehtona. Suihkutuolit ja suihkusängyt pestään Kloori 

200ppm joka potilaan käytön jälkeen. 

 

 Mäntykodissa on käytössä infektioiden seurantalomake, jossa seurataan lähinnä 

virtsatieinfektioiden esiintyvyyttä. Lisäksi Noro epidemiakausina täytetään 

vatsatautiseuranta lomakkeita sekä asukkaiden, että henkilökunnan osalta. Nämä kaikki 

lomakkeet löytyvät J-asemalta osaston hygienia ohjeita kansiosta. Seuranta on lähinnä 

tarkoitettu omavalvonnaksi. Vuodeosastolta tiedot lähetetään TYKS:iin. 

 

 HUOM. LISÄTIETOA HYGIENIAOHJEISTA TAI ERISTYKSEEN LIITTYVISTÄ 

ASIOISTA SAA VSSHP:N SIVUILTA OHJEPANKISTA.  http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/   

Sieltä sairaalahygienia ja infektioiden torjunta. 

    

 

 

5.2 Pyykkihuolto 
 

PUNAINEN KANGASPUSSI on tarkoitettu asukkaiden nimettyjen tekstiilien pesuun. 

Huomioithan, että kaiken pyykin, joka laitetaan punaiseen pussiin, tulee olla merkitty ommellulla 

nimilapulla! 

 

 

VALKOPYYKKI =  Valkoinen kangaspussi 

 

TALON omat tekstiillit 

-lakanat 

-poikkilakanat 

-tyynyliinat valk. 

 pyyhkeet valkoiset, isot ja pienet 

-liukulakanat 

-vuodesuojat 

-alushousut 

http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/
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-aluspaidat 

-valk. verkkomainen peite 

-valkoiset sukat 

 

 

KIRJOPYYKKI =   Violetti kangaspussi 

 

TALON omat tekstiilit 

-pussilakanat 

-tyynyliinat värilliset 

-pyjamat 

-pyyhkeet värilliset 

-peitteet 

-tyynyt 

-fleeset 

-aamutakit 

-hygieniahaalarit ( ”pupupuvut ”) 

-patjan ja tyynynsuojat 

-tossukat ja jarrusukat 

-kylvetysessut 

- turvaliivit, turvavyöt  yms. vastaavat 

 

 

 

TARTUNTAPYYKKI 

-keltainen saumastaan sulava pussi. 

Pussi suljettuna,  eikä liian täyteen pakattuna ,suljetaan läpinäkyvään muovipussiin jos on märkää. 

Kaksoispakkausta tarvitaan jotta sauma ei aukea säilytyksen aikana 

 

ERITEPYYKKI 

-punainen saumastaan sulava pussi. 

Pussi suljettuna eikä liian täyteen pakattuna, suljetaan läpinäkyvään muovipussiin jos sisältää 

valuvaa eritettä. Kaksoispakkausta tarvitaan jotta sauma ei aukea säilytyksen aikana. 

IRTOKIKKARAT EHDOTTOMASTI POISTETTAVA: 
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5.3 Lääkehuolto 
 

Hoitajat jakavat lääkkeet päivittäin. (Lääkehoidosta lisää liitteessä 5.)Tiistaisin ja keskiviikkoisin 

jaetaan vakituisten asukkaiden dosetit. Yhdessä sovitut lääkkeet jaetaan tarjottimille, joka 

sijoitetaan jaettuna dosettien kanssa lukittavaan lääkejakokärryyn. 

 

 

Aamuhoitajat jakavat aamulääkkeet aamupalan yhteydessä, päivälääkkeet jaetaan ruokailun 

yhteydessä. Iltahoitaja hoitaa illan lääkehoidon. 

 

LÄÄKETILAUS 

Lääketilaus tehdään Someron apteekkiin. Tilaukseen liittyen on olemassa erilliset ohjeet. 

 

Katso lääketilaukseen: 

 Kaikki asukkaan loppumassa olevat lääkkeet. 

 Pyydä sairaanhoitajaa tarkistamaan reseptien riittävyys -> tarvittaessa lääkäri uusii reseptit. 

 Huomioi pyhät! 

 

5.4 Varastotilaus 
 

Varastotilauksien tekemisestä vastaavat Katja Westerlund ja Esa Mäenpää. 

Varastotuotteita ovat: 

 

 Vaipat 

 Pesuaineet ja pesulaput 

 Haavanhoitotarvikkeet 

 Kertakäyttöhanskat 

 Kroonikot, vuodesuojat 

 Ruokaliinat 

 Katetrit 

 Ruokintaletkut 

 Lääkelasit 

 Infuusioletkut 

 Näytepurkit 

 Avannesuojalevyt ja pussit 

 Imukatetrit 

 Hammastahnat ja hammasharjat 

 Sitruunatikut 

 Kaarimaljat 

 Nenäliinat 
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5.5. Toimiminen yksikössä olevien happipullojen kanssa 

 
Happipullojen käyttö edellyttää turvallista käsittelyä, liikuttamista ja kiinnittämistä. Happilaitetta 

tulee käsitellä aina huolellisesti ja sitä on suojeltava kolhuilta.  

Happi ei ole itsestään syttyvää, mutta se nopeuttaa palamista ja ylläpitää sitä. Happihoidon aikana 

happea kertyy esimerkiksi hiuksiin, partaan ja vaatteisiin. Tulen lähellä olo ja sen sytyttäminen 

aiheuttavat palovaaran. 

Palovaaran riskiä lisäävät:  

– Tupakointi. Tupakointi on kielletty. 

– Avotuli kuten kynttilä. 

– Sähköiset laitteet esim. partakone. Käyttöä tulee välttää happea käytettäessä. 

– Rasvojen tai öljyn käsittely hapen käytön yhteydessä. Happi voi syttyä ja ylläpitää voimakasta 

palamista. 

Happilaite suljetaan aina käytön jälkeen. Happilaitteita säilytetään hyvin ilmastoidussa tilassa. 

Jos happea pääsee vuotamaan huoneistoon, on huoneisto tuuletettava perusteellisesti. 

KÄYTÄNNÖSSÄ 

 Kun potilaan lisähapen tarve poistuu, toimitetaan happipullo pois huoneesta. Pullo 

puhdistetaan ja toimitetaan se käytävän varastoon. 

 Mikäli happipullo tulee tyhjäksi, se toimitetaan alakertaan kappelin käytävälle. Alas 

toimitettavat pullot on oltava TYHJIÄ. 

 Yksikössä on aina oltava yksi täysi pullo varastossa. Akuutissa tilanteessa 

esim.yöllä/viikonloppuna soitetaan Talkkari Oy:n päivystykseen p. 044-0535635 ja 

pyydetään täyttämään pullot.  

 Normaalisti Talkkarit käyvät arkena jokaisena aamuna tarkistamassa alakerrassa, onko 

käytävällä tyhjiä happipulloja. Toimittavat uudet pullot Mäntykotiin automaattisesti vietyjen 

tilalle. 

Happi on oltava AINA käyttövalmiudessa maskilla! 

 

 

 

 

 

5.5. Imu 
 

Imu sijaitsee yksikön varastossa. 

 

 Imu on oltava koottuna ja käyttövalmiina! 

 Imukatetri on oltava myös varalla 
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6. INTERVALLIHOITO 
 

Intervallihoito on lyhytaikaista hoitoa, jossa toteutetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kokonaishoitoa. 

 

Intervallihoidolla pyritään turvaamaan asiakkaan kotona selviytymistä sekä ehkäisemään 

pitkäaikaisia laitoshoidon jaksoja. Myös omaistenlevon tukeminen on tärkeää. 

 

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon asiakkaita tai omaishoidettavia ja intervallijaksot 

sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Jakson voi varata Mäntykodin 

tiimivastaavalta sairaanhoitajalta tai osastosihteeriltä. 

 

Intervallijaksojen pituudet vaihtelevat, ollen yleisimmin 7päivää. Osalle asiakkaista intervallijaksot 

ovat hyvinkin säännöllisiä. 

 

Mäntykodissa on 6 intervallihoitopaikkaa. 
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7. OPISKELIJA 
 

Opiskelijaa koskevat kaikki samat ohjeet ja säädökset, kuin työntekijöitä yleensäkin. Lisäksi 

Mäntykotiin on kehitetty oma prosessikuvaus oppilaanohjaukseen liittyen. 

7.1 Oppilaanohjaus prosessi 
 

Osastonhoitajan tehtävät: 

 Vastaanottaa varaukset oppilaitoksista tai suoraan opiskelijoilta. 

 Merkitsee varaukset vuosilomasuunnittelulistaan janaan osastoittain. 

 Valitsee ohjaajat ja soveltuvat osastot opiskelijoille. 

 Antaa yksiköiden yhteystiedot opiskelijoille, ohjataan ottamaan yhteyttä  tiimivastaavaan ennen 

harjoittelun alkamista. 

 Käy läpi poissaolokäytännöt oppilaan kanssa. 

 Allekirjoittaa tarvittaessa sopimuksen harjoittelujaksosta.  

Tiimivastaavan tehtävät:  

 Sopii opiskelijan kanssa ensimmäisen työvuoron aloittamisajankohdan. 

 Vastaanottaa opiskelijan: Työvaatteet, pukeutumistilat, osaston tilojen lyhyt esittely. 

 Käy läpi salassapito velvollisuuden ja antaa lomakkeen allekirjoitettavaksi oppilaalle.  

lomake toimitetaan allekirjoitettuna esimiehelle. 

 Työpaikkaruokailua koskeva lomake laskutusta varten, jonka opiskelija toimittaa harjoittelun 

päätyttyä taloustoimistoon ja maksaa ruokailun.  

 Käyttöoikeussitoumus allekirjoitettuna potilastietojärjestelmän - tunnusten saamista varten. 

Allekirjoitettu lomake toimitetaan esimiehelle.  

 Käyttöoikeussitoumus saatavilla intranetistä-> tietohallinto-> käyttöoikeussitoumus. 

 Ohjaajalle oppilaan ohjauskaavake, jonka tiimivastaava esitäyttää. Tämän avulla laskutetaan jakson 

päätyttyä harjoittelujakso oppilaitoksilta.  

 Osaston yleiset säännöt: Oman puhelimen käyttö, hygienia asiat (korut, kynnet ym.), tauot, 

tupakointi. 

Oppilaanohjaajan tehtävät: 

 Työvuorojen laatiminen yhdessä oppilaan kanssa. 

 Ohjaajan merkitseminen työvuorolistaan niiksi päiviksi jolloin oma ohjaaja ei ole 

työvuorossa.  

 Sopii opettajan kanssa väliarvioiden ja loppuarvioiden ajankohdat.  

 Toimittaa jakson päätyttyä esimiehelle täytetyn oppilaanohjauslomakkeen ja kopion 

työvuorotaulukosta.  

Yksikön tilojen esittely: 

 Huoneet, varastot, lääkehuone, kylpytilat, henkilökunnan tilat, huuhteluhuone, pesula, 

uloskäynnit, lukitukset, ovikoodit ja avaimet tiloihin.  
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8. SAATTOHOITO 
 

Saattohoito on vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa tilanteessa, jossa parantavasta hoidosta on luovuttu 

ja sairauden etenemiseen ei enää kyetä vaikuttamaan. Saattohoitoon kuuluu potilaan toiveiden 

huomioon ottaminen, mahdollisimman hyvä oireiden hoito, lähestyvään kuolemaan valmistaminen 

ja potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen.  

 

Oireiden hoito on vain yksi osa kuolevan ihmisen hoitoa. Hoidossa turvataan hoidettavan 

yksilöllisyyden säilyminen ja ihmisen kunnioittaminen. 

 

Saattohoidon aloittaminen edellyttää päätöksentekoa hoitolinjasta. Päätös saattohoidosta pitäisi 

tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jotta potilaat ja heidän läheisensä kykenisivät ottamaan 

osaa hoitopäätöksen tekoon, heidän on saatava riittävästi tietoa ymmärrettävällä tavalla. 

 

Usein kuolevan hoidossa riittää että oirehoidon ja perushoidon hyvä taso turvataan. 

 

Palleatiivinen hoito:  Potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, kun sairaus ei ole parannettavissa eikä 

elämän pidentäminen ole ainut hoidon päämäärä. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys 

sekä psykologisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin sekä maailmankatsomuksellisiin ongelmiin 

paneutuminen. 

 

Terminaalihoito: Välittömästi kuolevaa edeltävä saattohoito. 

 

Oireenmukainen hoito: Tarkoittaa kaikkea oireiden huolellista seurantaa ja hoitoa riippumatta 

sairauden ennusteesta. 

 

Alihoito: Hoitoa, jossa osa potilaan kivusta ja kärsimyksestä jää hoitamatta. Tämä saattaa johtua 

siitä, että potilaan kärsimyksiä ei havaita, ei osata hoitaa tai niitä aliarvioidaan. 

 

Ylihoito: Tehdään saattohoidossa toimenpiteitä, jotka pidentävät potilaan kärsimyksiä ja vain 

marginaalisesti vaikuttavat hänen elinikäänsä. 

 

Mäntykodissa toteutetaan myös saattohoitoa asukkaiden omissa huoneissa. 

 

 

 

  



20 

 

 

9. EXITUS MÄNTYKODISSA 
 

Kun Mäntykodissa kuolee asukas, ilmoitetaan lääkärille mahdollisimman pian. Hän tulee toteamaan 

asukkaan kuolleeksi. 

Mikäli on yö tai viikonloppu, varmistetaan että toteaminen tapahtuu heti kun päivystys alkaa. 

Vainajaa ei saa luovuttaa omaisille ennen kuin kuolema on todettu. 

 

Omaisille/yhteyshenkilölle tulee ilmoittaa. Myös osastosihteerille ilmoitetaan. 

 

Lääkäriä varten kirjataan tapahtunut tapahtumatietojen kera koneelle. (Omaiset saattavat ottaa 

yhteyttä lääkäriin joka ei tiedä asiasta mitään). 

 

Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. Hautaus voi tapahtua vasta kun kuolintodistus on tehty. 

 

Vainajan voi pukea vainajan vaatteisiin osastolla tai kappelissa. Muistathan, että omaiset haluavat 

mahdollisesti nähdä rakkaimpansa vielä viimeisen kerran. 
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10. PEREHDYTYKSEN TARKISTUSLISTA 
 

Perehdytettävä:__________________________________________________________ 

Perehdyttäjä:____________________________________________________________ 

 

 Opastettu Perehdyttäjä 

Uuden työntekijän/opiskelijan 

vastaanottaminen 

  

Lähimpien työtovereiden 

esittely 

  

Talon, tilojen ja kulkureittien 

esittely 

  

Henkilöstön tehtävät eri 

vuoroissa. Työnjako eri 

vuoroissa 

  

Työajat ja –vuorot, vuoron 

vaihdot 

  

Autonominen 

työvuorosuunnittelu 

  

Ruoka- ja kahvitauot   

Tupakointi   

Lomat, sairauspoissaolot ym.   

Tärkeät puhelinnumerot   

Sisäinen tiedotus (sähköpostin 

hankkiminen ja käytön 

opastus) 

  

Ilmoitustaulut, palaverit 

tiedotteet 

  

Liitot ja niiden 

luottamusmiehet 

  

Jätehuolto   

Palkka ja palkanmaksu, 

verokortti, tilinumero 

  

Ulkoinen olemus, käytös, 

pukeutuminen, kynnet ym. 

  

Palo- ja pelastussuunnitelma, 

sammuttimien sijainnit 

  

Potilaskutsujärjestelmä, 

potilashälytykset, 

kulunvalvonta 

  

Potilastietojärjestelmä, 

kirjautuminen, kirjaaminen 

  

Hygieniaohjeet (kansio H-

asemalla ->ohjeita opiskelijalle 

ja perehdytettävälle. Vsshp:n 

ohjepankki. 

  

Virkistäytymismahdollisuudet, 

e-passi, kuntoutuksen punttisali 

  

   



22 

 

 

LÄÄKEHUONEESSA TOIMIMINEN / LÄÄKKEIDEN JAKO      

 

1. YLEISTÄ: 

LÄÄKEVUOROSSA OLEVA HOITAJA 

Lääkehoitajaksi työvuorolistaan merkitty hoitaja huolehtii koko työvuoronsa ajan, että kaikki 

asukkaat saavat /ovat saaneet lääkelistalla olevat ja tarvittavat lääkkeet oikea-aikaisesti-> 

LOVE-tentit ja näytöt on oltava suoritettu hyväksytysti= lääkkeenjako- ja antolupa. 

Lääkehoitaja huolehtii myös ohjelmoidut mittaukset (kts. toimiston pöydällä oleva kansio / 

miratel) oikea-aikaisesti: VS (verensokeri), TOTO (lämpö-> korva- tai kainalomittari). 

Lääkehoitajan tehtävät eri päivinä ja eri vuoroissa esitetty omassa osiossa (s.3  alkaen). 

LÄÄKELASIEN VÄRIT + MERKINNÄT 

KELTAINEN= AAMU / Aamupala (myös ennen aamupalaa annettavat esim. klo 07:00 

muistilääke-> yöhoitaja antaa, tai ennen lounasta annettavat esim. klo 10:00 rautalääke-> 

lääkevastaava huolehtii annosta) 

PUNAINEN= PÄIVÄ / Lounas (myös ennen päivällistä annettavat esim. klo 14:00-> 

lääkevastaava huolehtii annosta) 

VIHREÄ= ILTAPÄIVÄ / Päivällinen (myös ennen iltapalaa annettavat esim. klo 17:00-> 

lääkevastaava huolehtii annosta) 

SININEN= ILTA ja YÖ /Iltapala ja yö (yölääkkeisiin merkitään kanteen YÖ-> iltavuoro tai yökkö 

antaa, riippuu anto-ajasta) 

KIRKAS= Käytetään Tarvittaessa annettavissa lääkkeissä (esim. asukkaan tarvitseman 

ylimääräisen kipulääkkeen annossa) 

Lääkelasien kylkeen merkitään aina asukkaan huoneen nro ja tarvittaessa myös paikkanro 
(yleensä huoneessa on vain yksi asukas, jolloin riittää pelkkä huoneen nro esim. 4, mutta, jos 

huoneessa on useampi asukas paikkanro tarvitaan esim. 8-3). 

Lääkelasien kansiin merkitään aina asukkaan huoneen nro ja tarvittaessa myös paikkanro, 

sekä sukunimi, yölääkkeisiin aina kanteen YÖ.  

Mikäli  lääkkeen anto-aika poikkeaa normaaleista anto-ajoista: (normaalit anto-ajat ovat 

aamupala, lounas, päivällinen, iltapala, yö), purkkiin merkitään lääkkeen nimi / annos sekä 

kellonaika. 

EI LÄÄKELASEIHIN ANNOSTELTAVIEN LÄÄKKEIDEN MERKINNÄT 

Kaikkiin lääkkeisiin on AINA KIRJOITETTAVA vähintään SUKUNIMI, HUONEEN NRO ja 

ANTO-AJANKOHTA (esim. klo, aamu tai ilta), myös ruiskuihin, annospusseihin, ja laastareihin. 

HUUMELÄÄKKEET 

Kaikki huumelääkkeet ovat erillisessä lukollisessa laatikossa lääkehuoneessa asukkaan omalla 

nimellä. Huumelääkkeet otetaan /  annostellaan aina juuri ennen lääkkeen antoa, niitä ei koskaan 

jaeta dosetteihin (poikkeus: intervalliasiakkaiden dosetteihin on usein jaettu jo valmiiksi). 

Huumelääkkeiden antoajankohta / annos / asukas selviää huumelaatikossa olevasta kansiosta 

”jaettavat opioidit ja tabletit”, kansion listaan merkitään laastareissa rasti antopäivän kohdalle. 

Huumelääkkepaketteihin liittyvät kulutuskortit ovat asukkaan nimellä kansiossa, joka säilytetään 

huumelääkelaatikossa. 

Asukkaiden lääkkeet tulevat apteekista torstaisin, TULEVIIN HUUMELÄÄKKEISIIN PITÄÄ 

LAITTAA HETI SEURANTAKORTIT ja JOKAISEEN LÄÄKELAATIKKOON / -PULLOON 

OMA KORTTINSA. Ennen kun otat huumelääkkeen, laske jäljellä olevat ja annetut lääkkeet 

yhteensä-> täsmääkö kokonaismäärä vai puuttuuko-> jos puuttuu, selvitä syy. 

LÄÄKKEENJAKO (asukkaat / intervallit) 

1. ASUKKAIDEN lääkkeet jaetaan dosetteihin (TO ja PE). 

 Dosetteihin jaetaan aamupala- (ylin lokero), lounas- (toinen lokero), päivällis- 

(kolmas lokero), iltapala- (alin lokero) lääkkeet, kaikki muuna ajankohtana 

annettavat lääkkeet jaetaan lääkelaseihin tarjottimelle päivittäin. 
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 Dosetteihin jaetaan kaikki dosettijakoon soveltuvat säännöllisesti menevät 

lääkkeet. 

 Marevanit jaetaan viimeisimmän ANTIKO-lehden mukaan. 

 

Asukkaiden lääkkeet ovat omissa laatikoissaan lääkehuoneessa, huumelääkkeet huumelaatikossa ja 

nimetyt nestemäiset lääkepullot yhteisessä alalaatikossa (esim. Levolac, Gaviscon). 

Dosetteja jaettaessa asukkaalle pitää jäädä vähintään viikon lääkkeet jäljelle, jos jää alle viikon 

lääkkeet, KIRJOITA LÄÄKE LÄÄKETILAUSVIHKOON JA LAITA LÄÄKEPAKETIN 

PÄÄLLE   T   YMPYRÖITYNÄ (T=tilattu->  ympyröi siksi, ettei luulla sitä rastiksi= käytössä 

oleva paketti). Jos lääke loppuu kokonaan, jätä tyhjä paketti asukkaan laatikkoon ympyröity  T  -

merkinnällä.  

 

Mikäli tilaukseen laitetaan tuotteita, joiden resepti on lopussa, kirjoita se seuraavalle arkipäivälle 

kanslian pöydällä olevaan kalenteriin, jolloin tiimivastaava tekee lääkärille uusimispyynnön. 

Merkkaa tilausvihkoon että reseptiä on pyydetty jo lääkäriltä. 

Jos laitat tilaukseen lääkkeitä / hoitotuotteita, joista ei jää laatikkoon pakettia, johon ympyröidyn T 

–merkinnän kirjoita (esim. Pegorion, Klyx, MC, voiteet rasvat yms.), laita asukkaan laatikkoon 

lappu-> tilattu + tuotteen nimi + tilauspvä.  Muista kirjoittaa tilaukseen tarkasti esim. perusvoiteen 

rasvaisuus, mitä tarvitaan. 

Kaikki hoitajat, jotka hakevat lääkelaatikoista tai jääkaapista lääkkeitä /tuotteita, varmistavat että 

tuotteita jää jäljelle tai laittavat tilaukseen. Klyxit / MC:t varastoidaan huoneiden kaapeissa, joten 

jokainen niitä käyttävä hoitaja huolehtii niiden tilaukseen laittamisen ajallaan. 

Kun avaat uuden lääkepaketin, laita pakettiin rasti(= kaytössä oleva pakkaus)-> avaa / käytä vain 

yksi paketti kerrallaan ja yksi liuska kerrallaan (helpottaa jäljellä olevien lääkkeiden laskemista). 

Käytössä olevat lääkkeet on sijoitettu laatikon etuosaan rastilla merkittynä, varasto on laatikon 

takaosassa. 

INTERVALLIASIAKKAAT tuovat mukanaan valmiiksi jaetut dosetit, jotka lääkehoitaja 

tarkastaa ennen lääkevaunuun siirtämistä. HUOMIOITAVAA on, että intervallien doseteissa on 

usein jaettu lääkkeet eri lokeroihin ja eri systeemillä kuin meillä, silloin dosetin sivuun merkitään 

oikea antoaika (esim. kotona jaettu dosetti-> iltalääkkeet voi olla jaettu kolmanteen lokeroon ja 

yölääkkeet viimeiseen-> vaarana väärä lääkkeiden antoaika, jos sitä ei merkata dosettiin). 

Intervalliasiakkailla saattaa olla myös anja-lääkkeet. anja-laatikkoa säilytetään lääkevaunun 

alahyllyllä ja lääkelistaan kirjoitetaan huomautus ”lääkkeet anjassa”. 

LÄÄKETILAUSVIHKOJA  on kaksi, toinen on apteekissa ja toiseen merkataan tilattavia 

lääkkeitä (lääkehuoneen pöydällä). 

 

2. LÄÄKEHOITAJAN TEHTÄVÄT: 

AAMUVUORO 

Tarkasta aamun huumelääkkeet ja 

injektiot  

 

Vedä nestemäiset huumelääkkeet 

ruiskuun-> tarkastuta toisella 

hoitajalla 

 

 

Siirrä tarkastetut lääkkeet lääkevaunuun tarjottimelle, 

ei insuliineja (yöhoitaja ottanut valmiiksi lääkevaunun 

päälle-> lääkevaunun lukon koodi 2244 + käännä 

vipu). 

 

Huolehdi huumelääkkeiden merkitsemisestä kortteihin 

asianmukaisesti (kts. ohje s.2 ). 

Vie lääkevaunu keittiöön ovi lukittuna 

 

Lääkevaunun ovi oltava aina lukittuna -> 

lääketurvallisuuskysymys. 

Pistä aamuinjektiot, jotka ohjelmoitu 

aamuun tarkalla klo ajalla 

pistä mm. aamupalasta riippumattomat 

pitkävaikutteiset insuliinit (esim. Lantus, Levemir), 



24 

 

 

muita mm. Klexane 

 

Jos asukas pistää injektion itse, varmista että on 

pistänyt / pistää. 

Tarkasta että kaikki ovat saaneet 

aamulääkkeet  

 

Huolehdi, että lääkkeet joiden anto-

ajat poikkeavat normaaleista anto-

ajoista, tulevat annetuksi oikea-

aikaisesti koko työvuoron ajan, myös 

injektiot. 

 

Tuo lääkevaunu 

lääkkeenjakohuoneeseen. 

Tarkasta yksitellen kaikki dosetit, sekä lääkevaunun 

tarjotin, ettei lääkkeitä ole jäänyt antamatta. 

 

 

Jaa lounaalla annettavat 

huumelääkkeet lääkelaseihin ja vedä 

nestemäiset huumelääkkeet ruiskuun-

> tarkastuta toisella hoitajalla. 

Vie lukittuun lääkekärryyn. 

 

Huolehdi huumelääkkeiden merkitsemisestä kortteihin 

asianmukaisesti (kts. ohje s.2 ). 

 

 

Merkitse lääkelasit / kannet ohjeen mukaan (kts. s.1) ja 

siirrä ne valkoiseen koriin-> vie kori lääkehuoneesta 

keittiöön vasta, kun lounasta aloitetaan jakamaan-> 

lääkkeitä ei saa jättää ilman valvontaa. 

Mittaa ohjelmoidut VS:t  klo 11:00-> 

tarvittaessa korjaa-> kirjaa  

Korjaus VS-arvon ja korjausohjeen mukaan->  

kts. korjausohje / -insuliini asukkaan lääkelistasta. 

 

Nosta tarvittavat dosetit lääkekärrystä 

esille lounaan jakoon. (Lääkekärryn 

voi vetää käytävään) 

Lounaslääkkeet jaetaan ruoanjaon 

yhteydessä.  

 

Pistä injektiot, jotka ohjelmoitu 

lounasaikaan tarkalla klo. ajalla. 

Tuo lääkekärry 

lääkkeenjakohuoneeseen. 

Ruoan jakajat ottavat lääkkeet dosetista purkkiin 

ruokatarjottimelle ja huolehtivat lääkkeiden otosta. 

Syöttäjät huolehtivat lääkkeiden annosta syötettäville 

ruokailun yhteydessä. 

 

Jos asukas pistää injektion itse, varmista että on 

pistänyt / pistää. 

TORSTAI-> maanantaina tilattu 

lääketilaus tuodaan, tarkasta että 

tilatut / saapuneet lääkkeet täsmäävät 

+ apteekin kirjoitetut viestit 

(aiheuttaako toimenpiteitä) 

Laita tulleet lääkkeet asukkaiden omiin laatikoihin, 

poista laatikoista mahd. viestit ja tyhjät purkit / 

laatikot, jotka koskevat tulleita tuotteita. 

 

Huumelääkkeet laitetaan aina erilliseen lukolliseen 

lääkelaatikkoon ja  kulutuskortti kansioon. 

Jaa lääkekärryn tarjotin-> tarkastuta 

toisella hoitajalla. Vie lääkekärryyn. 

 

Mittaa ohjelmoidut VS:t  klo 14:00-> 

kirjaa 

 

Tee lääkemuutokset dosetteihin / 

tarjottimelle. 

Jaa lääkekärryn tarjottimelle oikeanvärisiin 

lääkelaseihin (kts. ohje s.1) kansiossa olevien 

lääkelistojen dosettiin sopimattomat lääkkeet 

(yliviivaustussilla viivatut)-> merkitse lääkelasit / 

kannet ohjeen mukaan (kts. s.1).  

 

Tarjottimen tarkastuksen voi tehdä myös iltavuoron 

lääkehoitaja. 
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MAANANTAI – KESKIVIIKKO-> 

tarkasta interval-lien mukana tulevat 

dosetit / siirrä lääkekärryyn 

klo.15:00 virikevuorolainen (klo.8-16 

töissä oleva) tarkastaa  

 

 

 

ILTAVUORO 

TORSTAINA-> jaa huoneiden 1 - 8 

tyhjät dosetit 

 

PERJANTAINA-> jaa huoneiden 9 – 

17  tyhjät dosetit 

 

Laita tilaukseen tarvittavat lääkkeet. 

Tarkista lääkepurkissa olevasta 

apteekin toimitustositteesta, onko 

reseptiä vielä jäljellä.  

Jokaisella asukkaalla on oma laatikko lääkkeineen 

lääkehuoneessa-> valmiiksi jaettu dosetti laitetaan 

myös laatikkoon TARKASTAMATTOMANA. 

  

 

Mikäli resepti on loppu, kirjaa asukkaan nimi ja 

ko.lääkkeen nimi kanslian pöydällä olevaan kalenteriin 

seuraavan arkipäivän kohdalle, jolloin tiimivastaava 

tekee lääkärille uusimispyynnön. 

Ota päivällis- ja iltapalalääkkeet 

lääkekärryn doseteista / tarjottimelta, 

sekä yölääkkeet lääkekärryn 

tarjottimelta 

 

Ota huumelaastarit ja jaa päivällisellä 

annettavat huumelääkkeet 

lääkelaseihin ja vedä nestemäiset 

huumelääkkeet ruiskuun-> tarkastuta 

toisella hoitajalla 

 

 Laita kaikki päivällislääkkeet valkoiseen koriin-> vie 

kori lääkehuoneesta keittiöön vasta, kun päivällistä 

aletaan  

jakamaan-> lääkkeitä ei saa jättää ilman valvontaa. 

 

Laita ilta- / yölääkkeet kromisen pikkukärryn päällä 

olevalle tarjottimelle valmiiksi iltaa varten-> säilytys 

lääkehuoneessa ovi lukossa! 

 

Huolehdi huumelääkkeiden merkitsemisestä kortteihin 

asianmukaisesti (kts. ohje s.2 ). 

 

Jos dosetteja tyhjenee, jätä ne käytäväpinoittain 

lääkehuoneen pöydälle uutta lääkejakoa odottamaan. 

Mittaa ohjelmoidut VS:t  klo 15:00-> 

tarvittaessa korjaa-> kirjaa  

Korjaus VS-arvon ja korjausohjeen mukaan->  

kts. korjausohje / -insuliini asukkaan lääkelistasta. 

 

Päivällislääkkeet jaetaan ruoanjaon 

yhteydessä 

 

Ota huumelaastarit valkoisesta korista 

ja laita huumelaastarit asukkaille / 

poista vanha 

 

Huolehdi, että lääkkeet joiden anto-

ajat poikkeavat normaaleista anto-

ajoista, tulevat annetuksi oikea-

aikaisesti koko työvuoron ajan, myös 

injektiot. 

 

Ruoan jakajat ottavat lääkkeet ruokatarjottimelle ja 

huolehtivat lääkkeiden otosta. Syöttäjät huolehtivat 

lääkkeiden annosta syötettäville ruokailun yhteydessä. 

 

Hävitä käytetyt huumelaastarit asianmukaisesti. 

Jaa iltapalalla annettavat Laita otetut huumelääkkeet kromisen pikkukärryn 
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huumelääkkeet lääkelaseihin ja vedä 

nestemäiset huumelääkkeet ruiskuun-

> tarkastuta toisella hoitajalla 

 

päällä olevalle tarjottimelle. 

 

Huolehdi huumelääkkeiden merkitsemisestä kortteihin 

asianmukaisesti (kts. ohje s.2 ). 

  

Mittaa ohjelmoidut VS:t  klo 19:00-> 

(tarvittaessa korjaa)-> kirjaa  

 

Mittaa ohjelmoidut TOTO:t-> kirjaa  

Korjaus VS-arvon ja korjausohjeen mukaan->  

kts. korjausohje / -insuliini asukkaan lääkelistasta. 

 

Vie krominen pikkukärry ilta- / 

yölääketarjottimineen iltapalan 

jakoon-> lääkkeet jaetaan / annetaan 

iltapalan yhteydessä. 

 

Pistä ilta-injektiot, jotka ohjelmoitu 

iltaan tarkalla klo ajalla 

Ruoan jakajat ottavat lääkkeet ruokatarjottimelle ja 

huolehtivat lääkkeiden otosta. Syöttäjät huolehtivat 

lääkkeiden annosta syötettäville ruokailun yhteydessä. 

 

Pistä mm. iltapalasta riippumattomat pitkävaikutteiset 

insuliinit (esim. Lantus, Levemir), muita mm. Klexane  

 

Jos asukas pistää injektion itse, varmista että on 

pistänyt / pistää. 

Huolehdi että kaikki ovat saaneet ilta-/  

yölääkkeet oikea-aikaisesti 

 

Huolehdi, että poikkeavasti annettavat yölääkkeet 

tulevat annetuksi. 

 

 

 

YÖVUORO 

Anna myöhäiset yölääkkeet oikea-aikaisesti 

 

 

KESKIVIIKKO - TORSTAI YÖ-> tarkasta 

valmiiksi omiin laatikoihin jaetut 1-käytävän 

dosetit ja siirrä ne lääkevaunuun. Pyyhi 

pöydällä olevat tyhjentyneet dosetit 

Easydesillä. 

 

TORSTAI - PERJANTAI YÖ-> tarkasta 

valmiiksi omiin laatikoihin jaetut 2-käytävän 

dosetit ja siirrä ne lääkevaunuun. Pyyhi 

pöydällä olevat tyhjentyneet dosetit 

Easydesillä. 

 

LAUANTAI - SUNNUNTAI YÖ-> 

Lääkevaunun ja lääketarjottimen puhdistus / 

pesu (EasyDesi-pyyhintä, tarjottimen voi 

laittaa myös välinehuoltoon ) 

 

SUNNUNTAI – MAANANTAI YÖ-> sinetöi 

uusi lääketilausvihko lääkelaatikkoon ja 

nosta se kansliaan. 

 

Ota valmiiksi jaetut tarkastamattomat dosetit 

asukkaiden omista laatikoista lääkehuoneessa-> 

tarkasta dosetit ja siirrä ne lääkevaunuun. 

 

 

 

 

 

 

Vihreä sinetöity lääkelaatikko haetaan 

maanantaisin-> Laatikko ON 

EHDOTTOMASTI SINETÖITÄVÄ, koska 

sisältää henkilötietoja. 

 

Jaa aamupalalla annettavat huumelääkkeet 

lääkelaseihin, ota esille aamu-injektiot -> 

Jätä ottamasi lääkkeet ja injektiot lääkevaunun 

päälle aamuvuoron lääkehoitajan tarkastusta 



27 

 

 

aamun lääkehoitaja tarkastaa varten. 

 

Huolehdi huumelääkkeiden merkitsemisestä 

kortteihin asianmukaisesti (kts. ohje s.2 ). 

Anna aikaiset aamulääkkeet oikea-aikaisesti  

 

Mittaa ohjelmoidut VS:t / TOTO:t-> kirjaa 

Anna lääkkeet, jotka pitää antaa ennen 

aamuvuoron alkua, myös 07:00 lääkkeet. 
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