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LIITE 1
Perusturvaltk 29.9.2021 § 71
VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄNKUVA / Simolan palvelukeskus
Sairaanhoitaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Vastaavan sairaanhoitajan esimies
on palveluasumisen esimies sekä hoidon toteuttamistilanteessa lääkäri.
Toiminnan ja hoitotyön johtaminen
-

-

Toimii yksiköstä vastaavana sairaanhoitajana ja työryhmän johtajana.
Toimii hoitotyön asiantuntijana sekä vastaa tehostetun palveluasumisyksiköiden
hoitotyön kokonaisuudesta.
Vastaa päivittäisestä toiminnasta ja sujuvuudesta. Jakaa tehtävät sovitun työnjakomallin
mukaisesti esim. perushoito, ulkoilu, toiminta jne. vastaten siitä, että asukkaat saavat
tarpeenmukaisen ja määrätyn hoidon.
SAS -työryhmän jäsen.
Pegasos -käyttäjävastuu ja opastus kuuluvat tehtäviin.

Työyksikön hoitotyön toteuttaminen, kehittäminen ja asiantuntijana toimiminen.
-

Kirjaa asukkaista oleelliset asiat ja vastaa osaltaan STM.n sairauskertomuksen 289/2009
asetuksen mukaisesti.
Vastaa sovitun työnjakomallin mukaisesti työryhmän esimiehenä asukkaiden hoidosta
sekä työyksikön asukas- ja työturvallisuudesta.
Osallistuu asukkaan hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin
ja tiedottamiseen suunnitelmien, sopimusten ja ohjeiden mukaisesti.

Somaattinen hoito ja toimenpiteet Käypä hoito- suosituksen ja lääkärin ohjeiden mukaan.
-

-

Koordinoi ja toteuttaa perushoitoa huolehtien asukkaiden apuna asukkaiden
siisteydestä, ravinnosta, ulkoilusta, hampaiden pesusta, jalkojen hoidosta yms. ja ohjaa
asukkaita suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista huomioon ottaen hoitosuunnitelma,
sopimukset ja muut ohjeet.
Avustaa lääkäriä lääkärinkierrolla, tutkimuksissa ja hoitotoimenpiteissä sekä huolehtii
asukkaan somaattisen hoidon tarpeen toteuttamisesta lääkärin ohjeiden mukaisesti
esim. verinäytteet ja haavanhoito.

Laadunhallinta
-

Osallistuu kehittämishankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja
kehittämiseen.
Hoitotyön asiantuntemukseensa perustuen arvioi asukkaiden ympäri vuorokauden
saaman hoidon laatua ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Psykososiaaliset hoitomuodot:
-

Osallistuu viriketoiminnan toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.
Toimii asukkaan omana hoitajana. Kirjaa hoitosuhteen etenemisen ja huolehtii
hoitosuunnitelmien ajantasaisuudesta.

Lääkehoito:
-

Toimii Simolan palvelukeskuksen lääkevastaavana.

Koulutus ja ohjaus:
-

Perehdyttää uusia työntekijöitä ja ohjaa opiskelijoita ja ottaa vastaan näytetutkintoja.

Palveluasumisen esimiehen sijaistaminen:
- Sairaanhoitaja toimii palveluasumisen esimiehen sijaisena. ja tekee hänen työtehtäviä
poissa olon aikana.

Ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja huolehtii siitä, että omat toimivaltuudet (esim.
lääkeluvat) ovat oheistuksen mukaisesti ajan tasalla.
Suorittaa muut esimiehen / lääkärin määräämät ja delegoimat tehtävät.

Liisa Kautovuori,
palveluasumisen esimies
Simolan palvelukeskus

