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Palveluntuottaja

Yksityinen palvelujentuottaja
Nimi: Keski-Savon Hoivakehitys ry
palveluntuottajan y-tunnus

Kunnan nimi: PieksiimEiki
Kuntayhtymain nimi:

: 1527702-g

Sote -alueen nimi: ESSOTE

Toimintayksik6n nimi
Keski-Savon Hoivakehitys ry
ToimintayksikOn sijaintikunta yhteystietoineen

Keski-Savon Hoivakehitys ry.
Nikulanmdentie 90 A
76100 Pieksdmiiki
020761 4882
(Pieksiimiiki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Tapparakatu 1-3, 76101 Pieksdmiiki)
Palvelumuoto; asiakasryhmii, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamaara
Mielenterveyskuntoutujien / -asiakkaiden tehostettu palveluasuminen, 37-paikkaa

Toimintayksik0n katuosoite
Nikulanmdentie 90 A
Postinumero

Postitoimipaikka

761 00

Pieksiimiiki

Toimintayksikon vastaava esimles

Puhelin
020 761 4882

toimin nanjohtaja Mika Lemettinen

SiihkOposti
mika. lemettinen@hoivakehitys.fi
Toi m intalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

AluehallintovirastonA/alviran luvan my6ntdmisajankohta (yksityiset ympdrivuorokautista toimintaa harjoittavat yksikot)
01

.08.2002, muutosluvan mydntiim isajankohta 26.3.2007

Palvelu, johon lupa on mydnnetty
Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen
I

lmoituksenvarainen toim inta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan piiiitos ilmoituksen vastaanottamisesta
01.08.2002

Aluehall intoviraston rekisterointipiiiitdksen ajankohta
01.08.2002

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
konsultoiva psykiatri
laboratoriopalvelut: ISLAB
turvallisuus- ja vartiointipalvelut: Avarn security
tiedonhallinta ja tietoliikenneratkaisut, siihkOisen HoivaPlus -kuntoutustietokannan ylliipitopalvelu: Documtec Oy
tilitoimisto ja talouspdiillikk6: Ahti Viisinen, Laskentasolmu Oy

Keski-Savon Hoivakehitys ry
Nikulanmientie 90 A

76100 Pieksdmdki

puh. 0207 614 880

Y-tunnus: 1527702-9

www. hoiva kehitys.fi
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2 TOIM!NTA-AJATUS, ARVOT JA TOtMINTAPERIAATTEET (4.1.21
Toiminta-ajatus
Keski-Savon Hoivakehitys ry edistiiii mielenterveys- ja kaksoisdiagnoosiasiakkaiden
olosuhteita ja yhteiskunnallista asemaa.

sosiaalisia taitoja, eldmdnlaatua, asumis-

Arvot ja toim intaperiaatteet
Arvot:

Yksil6llisyys

Jokainen asiakas on tasavertainen kansalainen ja yhteiskunnan tdysivaltainen jdsen. Asiakassuunnitelma tukee asiakkaan
terveyden ja toimintakyvyn tukemista, auttamista, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta seke asumlsta. Asiakkaalla on hoitosuhde
oman ohjaajan kanssa. Asiakkaalle sovitaan yksil6llisesti sopivia hoidollisia ja kuntoutuksellisia menetelmid.
Yhteis<illisyys
Asiakkaan itsetuntoa, arvostusta ja identiteettid vahvistetaan yhteisollisesti niin, ettai hain kuuluu vahvasti yhteiskuntaan ja on
merkityksellinen ja tasavertainen muiden kanssa. Jokainen asiakas integroidaan yksilollisesti, turvallisestl ja hyvdksyttSvristl
yhteiskuntaan ja vahvistetaan hdnen osallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Hoitosuhteessa asiakas osallistuu yhteisiin tehtiiviin ja
oppii vastuuta itsestddn ja toisista ihmisistei.

Toiminnallisuus
Asiakkaan omien eldmdnhallintataitojen ja toimintakyvyn vahvistaminen ja uuden oppiminen eri hoidollisten ja kuntoutuksellisten menetelmien, harrastusten ja ryhmien kautta.

Toimintaperiaatteet:
Visio eli tukena elSmdnhallinnassa
Keski-Savon Hoivakehitys ry:n perusajatuksena on tukea ihmistii oman el5m6n hallintaan eri elSmSntilanteissa. Hyvdn mielenterveyden perustaan sisiiltyy hyvd itsetunto, eldmdnhallinnan tunne, optimismi, mielekds toiminta, kyky solmia tyydyttiiviii
sosiaalisia suhteita ja taito kohdata vastoinkdymisid.

Missio eli ihmisen mukaista hyviiei

elaimairi

Keski-Savon Hoivakehitys ry:n perustehtdvd on tarjota erilaisia hoidollisen, kuntoutuksellisen ja asumisen palveluja ihmisille,
joilla on haastetta, ongelmaa, haittaa tai sairautta mielenterveyden kanssa.
Missiossa korostuu positiivisen mielenterveyden painopisteet: terveys, eldmdnlaatu ja tuottavuus.

3 RISKINHALLINTA G.1.3
Riski n hall i n nan jlrjestel mit ja menettelytavat
Omavalvontasuunnitelmat laaditaan ja paiivitetiiein Keski-Savon Hoivakehitys ry:ssd vuosittain tai tarpeen mukaisesti, jos muutokset ovat toiminnan kannalta merkityksellisi6. Omavalvontasuunnitelmat on laadittu puhtauspalveluissa ja ravitsemushuollossa yhdessd sektorin ty6ntekijrin ja toiminnanjohtajan kanssa. Sosiaalipalvelujen omavalvonnasta vastaa toiminnanjohtaja.

Poikkeamia ennaltaehkdistiiiin ja riskejd tunnistetaan varhaisessa vaiheessa asiakasturvallisuudessa ja henkildkunnan ty6skentelyssd. Riskien arviointi on tydsuojelutoimikunnan tehtiivii ja se suoritetaan sddnndllisesti koko organisaatiossa.

Riskinhallinnan tytinjako
Tyosuojelutoimikunnan kokoukset ja tehtiivii on koko henkilOstdn tiedossa, pdytrikirjat ja pEidit6kset luettavissa, joten tiedottaminen on systemaattista ja asiallisesti kohdennettua. Riskienhallinnan pddvastuu on tyrlsuojelutoimikunnalla, jota johtaa tyosuojelupeiaillikk6. TyOsuojelutoimikunta suorittaa vastuullisesti riskien kartoittamisen.

Riskien tunnistaminen
Riskien tunnistaminen on jokaisen tycintekij:in vastuulla ja tiistii tulee raportoida suoraan ty6suojeluvaltuutetulle tai tyosuojelu
piidllik6lle, jos epiikohta tai vaara on ilmeinen tai todettavissa.
Miten henkilcikunta tuo esille havaitsemansa epiikohdat, laatupoikkeamat ja riskit?
Organisaation jokaisen tyontekijiin vastuulla on tiedottaa epdkohdasta tyosuojelutoimikuntaan vEilittcimtisti. Poikkeamat raportoidaan kirjallisesti, kuten myos laiheltdi piti -tilanteet sekd tapaturma- ja vaaratilanteet.

Keski-Savon Hoiva kehitys ry
Nikulanmdentie 90 A
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Riskien kisittelemi nen
Riskien kdsitteleminen kuuluu joka viikko henkildkunnan kokouksen aiheisiin ja ne kdydiiiin lapi sekii kirjataan pdytiikirjaan,
jolloin asia on kaikkien luettavissa, jos riskiii todetaan.
Miten yksikdss{i kEisitelliiiin haittatapahtumat ja liiheltii piti {ilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Poikkeama ym. tilanteet kiisitelliiiin yksikdissii, henkilokunnan kokouksessa sekd tyosuojelutoimikunnan kokouksessa. Vuosittaiset poikkeamat raportoidaan tydsuojelutoimikunnan toimesta henkildstdlle tiedoksi.

Korjaavat toi menpiteet
Poikkeamat ym. tilanteet kiiydiiiin liipi niin, ettii niihin on esitetty korjaavat toimenpiteet ja ne ovat kaikkien tiedossa poytiikirjassa ja poikkeamalomakkeella. Poikkeamia ei pidii raportoida ilman korjaavaa toimenpidettS.
Miten yksikdssdnne reagoidaan esille tulleisiin eptikohtiin, laatupoikkeamiin, liiheltii piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin?
Poikkeamat ym. tilanteisiin reagoidaan viilitt6miisti ja ne tiedotetaan kaikille henkildkunnan kokouksessa sekd tiedotetaan korjaavat toimenpiteet. Organisaation ltiiikepoikkeamat raportoidaan sairaanhoitajien palaveriin kiisiteltiiviiksi.
Vakuutukset ovat organisaatiossa kunnossa ja mahdolliset korvaukset haetaan aiheutuneista kuluista ja kustannuksista.

Muutoksista tiedottaminen
Tyoterveyshuolto on mukana tycisuojelutoimikunnan toiminnassa mukaan, mutta vuosittain vdhintddn poikkeamien osalta. Tarpeen mukaan tilaajia tiedotetaan poikkeamista ym. tilanteista, jos asia niin vaatii.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henki16 tai henkiltit
Toiminnanjohtaja, tydsuojelupiidrllikko ja tietoturvavastaava Mika Lemettinen
Ketkd ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?
toiminnanjohtaja ja johtoryhmii

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilon yhteystiedot
toiminnanjohtaja Mika Lemettinen
Nikulanmdentie 90 A
76100 Pieksiimdki
020761 4882
mika. lemettinen@hoivakehitys.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta (miiriyksen kohta 5)
Omavalvontasuunnitelman piiivittiimisen vastuu on toiminnanjohtajalla ja sit?i tiiydentdd organisaation sisdisessEi kiiyt6ssii
oleva sdhkdinen laatu -kansio, joka on jokaisen tydntekijiin ktiytossii.
Miten yksikossii huolehditaan omavalvontasuunnitelman piiivittiimisestii?

Omavalvontasuunnitelma piiivitetEitin viihintiiiin vuosittain, mutta myos tarpeen mukaan, jos toiminnassa tai vastuuhenkiloissii
tapahtuu muutoksia. Omavalvontasuunnitelman pdivittdminen tiedotetaan asiakkaille.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Ptiivitetty ja hyvaiksytty omavalvontasuunnitelma on julkinen, joka on tiedotettu tydntekij6ille, asiakkaille, liiheisille ja tilaajille
vuosittain.

Missii yksik6n omavalvontasuunnitelma on nahtavilla?
Keski-Savon Hoivakehitys ry.
Nikulanmdentie 90 A
76100 Pieksiim6ki
Piiiitalon vleinen ilmoitustaulu sekd henkil6st6lle myds sdhkoisesti yhteisessd tiedostossa.

Keski-Savon Hoivakehitys ry

Nikulanmiientie 90 A

76100 Pieksdmdki
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
4.2.1 Palvelutarpeen arviointi
Asiakkaan palveluntarve maaraytyy tilaajan osalta, jolloin asiakas ohjautuu tuottajan tuottamaan palveluun. Hoitoneuvottelut,
suostumukset ja sopimukset ohjaavat palvelutarpeen arviointia ja paatdsla. Palvelukuvaukset, arvioinnit ja mittarit auttavat
asiakasta ja tilaajaa palvelutarpeen arvioinnissa ja siina toimimisessa seke hoidon prosessissa.
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan

-

mita mittareita arvioinnissa kAytetaan?

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan aina yksil0llisestija hoitosuhteessa. Palvelun arviointiin hyodynnetaan alustavia keskusteluja tilaajan ja tuottajan valilla ja tasta vastaa toiminnanjohtaja. Palvelutarpeen arvioinnissa hyddynneteAn tuottajan laatimia
palvelukuvauksia seka toimilupaa. Palveluntarvetta tdydennetaan ja paivitetaan asiakassuunnitelmaan seka -selosteeseen.
Psykiatrin laatima hoidon ohje laydentaa palvelun tarpeen toteuttamista laAkehoidon osalta. lMahdolliset toiminlakyvyn mittarit
ovat kaytdssa tilaajien sopimusten mukaan.
Miten asiakas ja,/tai henen omaistensa ja laheisensa otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Asiakkaalla on itsemaAraamisoikeus, jonka mukaan han paattaa laheisten mukana olon palvelutarpeen arvioinnissa. Hoitosuhde on aina henkildkohtainen ja siita on vastuussa asiakas seka hanen omahoitaja tai -ohjaaja seka hoitava laakAri.

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma
Asiakassuunnitelma on kaytOssa jokaisella asiakkaalla ja siita vastaa omahoitaja / -ohjaaja. Suunnilelmaa paivitetaan seAnndllisesti ja sen mukaan, jos ja kun toimintakyvyssa, elamanhallinnan taidoissa ja / tai terveydentilassa tapahtuu muutosta.
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen loteutumista seurataan?

Asiakassuunnitelma laaditaan kahden viikon kuluessa siila, kun asiakas on saapunut. Suunnitelmasta vastaavat seke asiakas
etta omahoitaja / -ohjaaja. Asiakassuunnitelma on kirjattuna HoivaPlus -asiakastietojarjestelmaan ja sita peivitetaan saannollisesti ja sen mukaan, jos ja kun toimintakyvyssa, elamanhallinnan taidoissa ja / tai terveydentilassa tapahtuu muutosta. Ver
kostopalaverit tukevat asiakkaan suunnitelmaa ja siina toimimista. Palaverissa on aina tilaajan edustaja paikalla arvioimassa
suunnitelmassa toimimista. Asiakasseloste paivitetaan ja lahetetaan tilaajalle kvartaaleittain ja asiakassuunnitelma puolivuosittain.
Miten varmistetaan, etta henkilokunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisall0n ja toimii sen mukaisesti?
Organisaatiossa tyOskennellaAn strategian mukaisesti.ia hyvin asiakaslahtoisesti, joka tarkoittaa asiakkaan tuntemista ja hanen
asiakassuunnitelmaan perehtymista ja sen mukaan toimimista. Asiakasraportit, omatoiminen asiakkaan asioihin perehtyminen
ja perehdyttdminen varmistavat henkil6kunnan oikean.ia asiallisen toiminnan ty6ssA.

4.2.2 Asiakkaan kohtelu

Itsemeargemisoikeuden vahvistaminen
Itsemaaraamisoikeus on henkildstdlla hyvin tiedossa ja toimintamme arvot ja toimintaperiaate tukevat tata vahvasti. Hoitosuhteessa asiakkaalle perustellaan terveydelliset ja hoidolliset menetelmdt onnellisen ja hyvan elamenlaadun seka -hallinnan mukaisesti, jolloin asiakkaan hallinnan tunne omasta elaimasta vahvistuu. Vuokrasuhde opettaa asiakkaalle myds itsemdereamisoikeutta, jotta han ymmaftaa vastuullisena asiakkaana huolehtimaan vuokralaisena vuokrasuhteestaan. Asiakassuunnitelma
on asiakkaan oma asiakirja ja hanella on vastuu osallistua palvelujen suunniteluun ja toteutukseen.

Miten yksikossa vahvistetaan asiakkaiden itsemaaraamisoikeuteen liittyvia asioita kuten yksityisy$a, vapautta paattaa itse
omista jokapaivAisista toimista ja mahdollisuutta yksildlliseen ja omannakdiseen elamaan?
Asiakkaan hoidosta ja hoitosuhteesta on sovittu yhdessa asiakkaan, tilaajan ja palvelun tuottajan kanssa ja hoitosuhde perustuu aina vapaaehtoisuuteen, jolloin asiakkaan itsemaareamisoikeus toteutuu. Jokainen asiakas osallistuu asiakassuunnitelman
laadintaan seka siihen liittyviin palveluntarpeen arvioantiin oman kyvykkyyden mukaan ja tama puolestaan tukee itsemAarAAmisoikeutta seka mahdollisuutta oman elaman hallintaan.
Keski-Savon Hoiva kehitys ry
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Asiakkaalla on oikeus yksityisyyteen omassa asunnossa sekd asiakirjahallinnassa. Hoitosuhteessa asiakasta ohjataan terveydellisissd asioissa, elSmdnhallinnan taidoissa ja toimintakykyyn liittyvissai taidoissa, jotta eliimii olisi arvokasta ja mielekiistii.

ItsemSiriSmisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja kiytinncit
Mistd rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistEi periaatteista yksikdssii on sovittu?

Organisaation strategia pohjaa asiakaslShtdisyyteen ja toiminta hoitosuhteessa on ammattimaista asiakkaan terveys ja turvallisuus huomioiden. Asiakkaat ovat vapaaehtoisessa hoito- ja vuokrasuhteessa. ltsemeeraamisoikeutta ei rajoiteta missddn
hoidon vaiheessa ja sairauden oireiden hallinnassa ohjataan ja autetaan asiakasta kohti terveyttii ja eliimiinhallintaa. Hoitava
liiiikiiri on mukana mahdollisissa rajoittamistoimissa, jos asiakkaan turvallisuus katsotaan olevan vaarassa. ltsemddrSSmisoikeutta koskevista periaatteista ja kiiytiinndistd keskustellaan hoitavan liiiikiirin kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja asiakastietoihin. Asiakkaille ohjataan myds sosiaaliasiamiehen tiedot ja hdnen toiminta.

Asiakkaan asiallinen kohtelu
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellddn, jos epiiasiallista kohtelua havaitaan?
Henkil6kunnan tiedossa ja k€iytdssii on lomake ja toimintaohje sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta asiakkaan epdasiallisesta kohtelusta tai sen uhasta.
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hdnen omaisensa tai lSheisensd kanssa kiisitelliiiin asiakkaan kokema epdasiallinen kohtelu,
haittatapahtuma tai vaaratilanne?
Kyseiset asiat ktisitelliiiin mahdollisimman pian ja siihen osallistuu asiakas, hoitaja ja aiheen vakavuuden mukaisesti organisaation johtaja. Tilanteesta laaditaan ohjeiden mukainen kirjallinen selvitys ja toimenpiteet.

4.2.3 Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikcin laadun ja omavalvonnan kehittimiseen
Asiakas- ja ldiheistyytyviiisyyskyselyt suoritetaan vuosittain, jonka mukaan toimintaa kehitetiiiin. Asiakkaiden palaute toiminnasta ohjaa tydtii ja sen sisdllon kehittiimistii.

Palautteen keriiminen
Miten asiakkaat ja heidtin ldheisensd osallistuvat yksikdn toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittdmiseen? Miten asiakaspalautetta keriitiiii n?
Organisaation toiminta ja sen laatu on jatkuvaa asiakasltihtdistd toimintaa. Tycin laatua kehitettiiin vuosittaisilla tyytyviiisyyskyselyillii. Omavalvontaa kehitetiiEin my6s palautteiden ja kyselyjen perusteella.
Palautteen kdsittely ja kiiyftti toi

m

innan kehittiim isessii

Miten asiakaspalautetta hyodynnet€iiin toiminnan kehittiimisessii?

Palautteet kEisitelliiiin joka viikko henkildstcipalaverissa ja tyytyviiisyyskyselyt vuosittain. Palautteet voivat olla nimettyjai tai
anonyymejd.
Tyytyviiisyyskyselyt yhdistetdiin myds johtamisen ja ty6suojeluorganisaation toimintaan, joissa toimintaa voidaan kehittiiii asiakkuudet, tyohyvinvointi ja strategia sekii johtaminen huomioiden.

4.2.4 Asiakkaan oi keusturva
a) Muistutuksen vastaanottaja
Mika Lemettinen

toiminnanjohtaja
Keski-Savon Hoivakehitys ry.
Nikulanmdentie 90 A
76100 Pieksdmdki
0207 761 4882
mika. lemetti nen@hoivakehitys.fi
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b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot seki tiedot hdnen tarjoamistaan palveluista

Sosiaaliasiamies Paavo Pietiliiinen
Tapparakatu 1 -3
76100 Pieksiimtiki
044 368 6736
virpi. huuhka@oieksamaki.fi
Neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissii asioissa, avustaa muistutuksen tekemisessd,
voi toimia puolueettomana sovittelijana, tiedottaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista kunnassa, seuraa asiakkaan aseman ja
oikeuksien kehitystii ja antaa vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle.

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekii tiedot sitd kautta saaduista palveluista
Talous- ja velkaneuvojat (ma-pe 9.00-12.00)
Si rpa Vahvaselkii, 040 1 29 4240, si rpa.vahvaselka@ essote.fi
Riitta Kiljunen , 040 129 4241 , riitta.a.kiliunen@essote.fi
Maaherrankatu 9-11

50100 Mikkeli
Avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen vdlisissS riitatilanteissa kuluttajan aloitteesta sekd antaa kuluttajille ja yrityksille
tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Kuluttajaneuvonta: 029 553 6901 www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

d) Miten yksikdn toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapaatdkset ktisitellSdn ja huomioidaan toiminnan
kehittdmisess6?
Muistutukset ja piiiitdkset keisitelliiiin yhdessii henkil6n kanssa, jota asia koskee ja suunnitellaan korjaustoimenpiteet sekd
laaditaan vastine ettd toiminnanjohtaja kdsittelee asian asianomaisen kanssa sopien toimenpiteet.
e) Tavoiteaika muistutusten kiisittelylle
Kaksi viikkoa.

6 PALVELUN SISALLON OMAVALVONTA (4.3

4.3.1
a)

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistdminen.
Hyvinvointi, kuntoutus, osallisuus ja kasvua tukeva toiminta on asiakasldhtdistii ja perustuu asiakassuunnitelmaan.
Suunnitelman mukainen toiminta tukee ja vahvistaa asiakkaan fyysistii ja psyykkistii terveytte, ohjaa keiytteimdrin
asiakkaalle sopivia menetelmid hoidossa ja kuntoutuksessa, osallistaa sosiaalisiin ja itseniiisiin eldmdnhallinnan
taitoihin ja kasvattaa tasavertaiseksi kansalaiseksi.

Arvojen, mission ja vision mukainen tydskentely vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaista vointia, oireiden hallintaa,
terveyden edistiimistti, toimintakykyii ja eldm6nhallinnan taitojen karttumista. Ohjattu ty6toiminta, ryhmiit ja liikunta
tukevat asiakkaan toim intakykyii ja edistiiviit terveyttii.
Miten asiakkaiden toimintakykyii, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?

Piiivittiiinen raportointi ja tarpeen mukaan asiakassuunnitelman arviointi. Suunnitelma ohjaa asiakkaan kanssa toimimista
Asiakkaasta piiivitetiiiin seloste kolmen kuukauden vailein ja suunnitelma kuuden kuukauden vdlein. Vastuu asiak-

p€iivittEiin.

kaan asioista on omalla ohjaajalla.
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4.3.2 Ravitsemus
Miten yksikdn omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riitttiviiii ravinnon ja nesteen saantia seka ravitsemuksen tasoa?
Ravitsemuksen ja ruokahuoltopalvelun omavalvonnasta vastaa keitti6n tydntekijii. Ruokahuolto on jairjestetty Hoivakehityksen omana toimintana yhdellii tydntekijiillii. Asiakkaille on ruokailu viidesti vuorokaudessa (aamupala, lounas, piiiviikahvi,
pdivdllinen ja iltapala) ravitsemussuositusten ja ruokarajoitusten mukaisesti, kuitenkin yksil6llisesti huomioiden.
Henkildkunta osallistuu osittain aterioiden annosteluun, jolla varmistetaan oikea ruoan ja nesteen saanti asiakkaille. Tarpeen
mukaan asiakkaan painoa seurataan, jos tdllii on terveyden edistdmiseksi hy6tyii tai jos painon hallinta on haasteellista asiakkaalle. Sairaanhoitaja voi auttaa painonhallinnassa ja lEiiikiiriii voidaan myOs konsultoida tarpeen mukaan.

4.3.3 Hygieniakiytinn6t
Miten yksik6ssa seurataan yleistii hygieniatasoa ja miten varmistetaan, ettd asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakeiytiinndt
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti?
Henki16kohtaiset asiakassuunnitelmat ohjaavat jokaisella asiakkaalla henkilokohtaista hygienian hoitoa ja kEiytEint6ii sekd vaatehuoltoa. Puhtauspalvelut ja siivous on kirjattu my6s asiakassuunnitelmaan jokaiselle asiakkaalle ja ndissd toimissa autetaan
myds sen mukaisesti.
HoivakehityksellS on puhtauspalveluissa yksi tydntekijd, joka vastaa tilojen siisteydestii ja puhtaudesta sekd avustaa tarpeen
mukaan ohjauksella puhtauspalveluissa asiakkaalle.
4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito

a) Miten yksikdssii varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetcintd sairaanhoitoa, kiireellist:i sairaanhoitoa ja

EikillistEi

kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?
Asiakkaiden hammashoito on varmistettu asiakassuunnitelmassa jokaiselle yksil6llisesti ja tiistii vastaa asiakkaan omaohjaaja.
Kiireeton ja kiireellinen sairaanhoito on kaikkien asiakkaiden saatavilla Pieksdmden kaupungin terveysasemalla sekd iltaisin ja
viikonloppuisin sairaalan pdivystyksessa. Akillisen kuolemantapauksen kohdalla toimitaan yleisen ohjeen mukaan eli yhteys
hdtdkeskukseen.

b) Miten pitkriaikaissairaiden asiakkaiden terveyttii edistetddn ja seurataan?

Pitkiiaikaissairaiden terveyttii edistetiiiin ja seurataan asiakassuunnitelman mukaisesti ja tasta vastaa asiakas yhdessd omaohjaajan kanssa. Suunnitelmassa on huomioitu piiivittiiiset tarpeet kuten ravitsemus, oireiden hallinta, liikkuminen ja vuorokausirytmi, jotka vaikuttavat asiakkaan perusterveyteen. Asiakassuunnitelma priivitetddn kuuden kuukauden viilein ja asiakasseloste kolmen kuukauden vdlein.
c) Kuka yksikdss?i vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?
Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa omaohjaaja yhdessii muun henkildstdn kanssa ja tarpeen mukaan konsultoidaan sairaanhoitajaa I lddkdrid.

4.3.5

Liikehoito

a) Miten toimintayksikdn l€itikehoitosuunnitelmaa seurataan ja piiivitetiiiin?
Organisaation liitikehoitosuunnitelmasta vastaa sairaanhoitajat ja sen vahvistavat sairaanhoitaja, liidkiiri ja toiminnanjohtaja
L6Skehoitosuunnitelma piiivitetiiiin kerran vuodessa.

b) Kuka yksik6ssii vastaa ldiikehoidosta?
Organisaation ltitikehoidosta vastaa jokainen tydntekijii omalla osaamisella vuorossaan. Ldiiikehoidon toteutumisen piiiivasusta vastaavat liiiikehoitosuun nitel ma n laatija ja hyviiksyjiit.
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4.3.6 Yhteistyci eri toimijoiden kanssa
Miten yhteistyo ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan?
Yhteistyc! asiakkaan palvelukokonaisuudesta tilaajiin on omaohjaajan vastuulla. Siihkdinen asiakasjdrjestelmd suojaa asiakkaan tiedot ja luvanvaraisesti niitd voidaan luovuttaa tilaajan kiiytt6dn. Verkostopalaverit toteutuvat tilaajien, asiakkaan ja
omaohjaan kanssa n. kaksi kertaa vuodessa tai sovitusti. Asiakkaan tilasta leihetetddn seloste kolmen kuukauden vdlein tilaajalle ja suunnitelma kuuden kuukauden vdlein.
Asiakas peettaa aina kaikesta hSneen kuuluvasta tiedosta ja sen liihettiimisestS, luovuttamisesta ja oikeuksista.

Alihankintana tuotetut palvelut (mddrdyksen kohta 4.1.1.)
Miten varmistetaan, ettii alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisEilto-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia?

Tuottajilta pyydetiiiin tilaajavastuulain edellyttiimiit tiedot, selvitykset ja salassapitosopimus. Etusivulla esitetyt alihankintana
ostetut palvelut arvioidaan yhdessii toimijan kanssa sekd toiminnanjohtajan johdolla johtoryhmiissii sekd tarpeen mukaan
hallituksessa.

ASIAKASTURVALLISUU S
Yhteistyd turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Miten yksikkci kehittii?i valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyOtii tehd?iiin muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?
Asiakasturvallisuuden toteutumisesta ja kokonaisvastuusta vastaa toiminnanjohtaja ja tiitii taydentae tydsuojeluorganisaatio
ja turvallisuuteen perehdytetty vakituinen henkilost6 omalta osaltaan. Asiakasturvallisuus perustuu my6s turvalliseen asiakaskokemukseen sekd luottamukseen. Palo- ja pelastusharjoituksia suoritetaan sddnndllisesti yhdessii asiakkaiden kanssa.
Turvallisuuskoulutukset suoritetaan henkil6st6lle sddnndllisesti.
Palo- ja pelastussuunnitelmat, turvallisuusselvitykset ja -ohjeet, hygieniapassit, omavalvontasuunnitelmat, riskien kartoittamiset, viranomaistarkastukset ja perehdyttdmiset varmistavat asiakasturvallisuuden, yhteistyon toteutumisen ja jatkumisen sekii
tydturvallisuuden toteutumisen, valvonnan ja ohjauksen toteutumlsen.

4.4.1 Henkil<istii
Hoito- ja hoivahenkilcistdn miiir5, rakenne ja riittdvyys sekii sijaisten kiytdn periaatteet
a) Mike on yksikon hoito- ja hoivahenkildston maara ja rakenne?
Keski-Savon Hoivakehitys ry:n palveluksessa toimii 23 ty6ntekijiiS: sairaanhoitajia, sosionomeja, liihihoitajia, mielenterveyshoitaja, toiminnanjohtaja, henkil6st6johtaja, kotikuntoutuksen johtaja, ravintolakokki, kiinteist6huollon tydntekijii, puhtauspalvelun tydntekijii ja taloushallinnon sihteeri.
Hoitohenkil6stci on mitoitettu aluehallintoviranomaisen mukaisesti ja tilaajien sopimuksia noudattaen
b) Mitka ovat yksikon sijaisten kiiyt6n periaatteet?
Henkildst6johtaja vastaa organisaation sijaisten kiiyton periaatteista ja ty6vuorojen suunnittelu mahdollistaa henkiloston oikean sijoittumisen tyohdn, jolloin sijaistarve on pieni. Pidemmiit poissaolot huomioidaan niin, ettti henkilOston rakenteellinen
mdiird suhteessa asiakkaisiin siiilyy oikeassa ja sovitussa, luvanvaraisessa indeksissS.

c)

M

iten henki lostdvoi mavarojen

ri

ittiivyys varmistetaan?

Henkil6st6voimavarat huomioidaan koulutuksen, osaamisen, rekrytoinnin ja tydnkierron avulla. Henkildstdvoimavaroista ja
riittiivyydestii vastaa henkildstdjohtaja ja sitii tukee henkildstostrategia.

Henkilcist6n rekrytoi nnin periaatteet
a) Mitkii ovat yksikdn henkil6kunnan rekrytointia koskevat periaatteet?
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Rekryloinnisla vastaa henkil6stojohtaja. RekMoinnin periaatteena on vastata koulutuksen, osaamisen ja ammatillisen koulutuksen myote ty6n haasteisiin. RekMoinnin osalta tuetaan vakituisia ja maaraaikaisia ty6suhteita sairaanhoitajille, sosionomeille ja lahihoitajille. Lyhytaikaisia sijaisia kaytetaan akuuttiin tarpeeseen tai sovitusti.
b) lvliten rekMoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa tyOskentelevien soveltuvuus ja
luotettavuus?
Kotisairaanhoidon osaaminen ja tyokokemus (lahinna sairaanhoitajat) on eduksi, jos organisaation rekMointitarve koskee
kotisairaanhoidon sektoria.

Kuvaus henkil6stdn perehdyttamisesta ia taydennyskoulutuksesta
a) Miten yksikossa huolehditaan tydntekU6iden ja opiskelijoiden perehdwksesta asiakastydh0n ja omavalvonnan toteuttamiseen.

Tydntekijat perehdytetaan perusteellisemmin kuin opiskelijat, koska opiskelijoiden ohjaajina toimivat perehdytetyt tyontekUat.
Perehdytysohjelma on kaikille asiakastyota tekeville sama ja sisaltaA asiakastyon, asiakastietojen kasittelyn, tietosuojan ja
organisaation seke tyoturvallisuuteen liiflyvat asiat. Perehdytyksesta vastaa henkil0st6johtaja seke perehdytettavien aiheiden
vastuuhenkil6t.

b)

Miten henkilokunnan velvollisuus tehda ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvista epakohdista tai niiden uhisla on jerjestetty

ja miten epakohtailmoitukset kasitellaan seka tiedol siita, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikdn omavalvonnassa (katso riskinhallinta).

HenkilOkunta on tietoinen ja koulutettu toimimaan niin, etta jokainen voi ilmoittaa palvelun epakohdista tai uhista suullisesti tai
kirjallisesti (riippuen riskin, uhan ja epakohdan luonteesla). Henkil6kunnan apuna toimii tyosuojelutoimikunta ja henkil6st0johtaja. llmoitukset kasitellaan ryosuojelutoimikunnassa, johtoryhmassa ja ilmoittajan kanssa. Korjaavat toimet laitetaan taytant00n valittomasti ilmoituksen kasittelyn jelkeen.

c)

Miten henkildkunnantaydennyskoulutusjarjestetaan?

Henkildstdjohtajan laatima koulutussuunnitelma ohjaa organisaation tyOntekij6iden kouluttautumista, jossa kaikkia kohdellaan
tasapuolisesti. Koulutuksel ovat luonteeltaan ammatillisia ja tyota tukevia seka osaamista lisaavia, joita voi jatkossa hyddyntaa ty6paikatla esim. henkilOstokokouksissa. Taydennyskoulutuksissa huomioidaan myos tyontekijoiden omat toiveet. SaannOlliset koulutukset liittyvat laiakehoitoon ja turvallisuuteen.

4.4.2 Toimitilat
Tilojen kayton periaatteet
Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa ja vuokranantajana toimii Keski-Savon Hoivakehitys ry. Asiakkaat vastaaval itse omasta
asunnostaan ja sen kunnosta, sen puhtaudesta, kalustuksesta ja sisuslamisesta. Henkilokunnalla on yleisavain asiakkaan
asuntoon mahdollisen hatatilan tai kriisin vuoksi. Vuokranantaja suorittaa '1-2 x vuodessa kiinteistokierroksen, jossa tarkastetaan asunnon kunto (tarkastuksesta ilmoitelaan yleisesti n. kaksi viikkoa aikaisemmin).
Osa vuokra-asunnoista sijaitsee rivitaloissa, joissa on oma uloskaynti. Rivitalon asunnoissa on eteinen, wc ja suihku, makuuhuone ja olohuone, jonka yhteydessa keittid.
Osa vuokra-asunnoista sijaitsee yksikOissa (kaksi yksikkda), joissa on nelja eriilista asuntoa. Jokaisessa asunnossa on oma
iso huone ja wc / suihkutilat. Yksikoissa on yhteinen oleskeluhuone, keittio, ruokailutila, eteinen ja pyykkihuone.
Osa vuokra-asunnoista sijaitsee yksikdssa, jossa on omat huoneet, mutta yhteinen wc ja suihku seke oleskeluhuone ja keittio
Paarakennuksessa on toimistotilat, suurtalouskeittid, ruokasali, saunal, henkildkunnan sosiaalitiloja ja puhtauspalvelun toimipiste. Rivitalon alakerrassa on vaesldsuoja, joka toimii my6s neuvottelutilana. Vaestosuojan vieressa on henkil0kunnan sosiaalitilat, wc ja suihku.
Laakehuolto on keskitetty henkildkunnan toimistoihin. Kiinteistohuollon tekninen tila on jarjestetty niin, ett6 tyokalut ja tarvikkeet on sijoitettu kaikki samaan tilaan.
Piha-alueet ovat selkeat ja hyvin hoidettu jokaisena vuoden aikana. Autojen parkkipaikka, pihatiet ja -alueet ovat valaistut.
Jatteet ja kierratysmateriaalit sijaitsevat erillisessa ulkorakennuksessa, kuten ruohonleikkurit ja muut ulkotyovAlineet. Pihaalueella on my6s lentopallokentta ja puutarhaa.
Asiakkaiden sijoittamisesta yksikoihin ja asuntoihin vastaa toiminnanjohtaja yhdessA henkil6st0n kanssa. Mahdolliset laheisten y6pymiset sovilaan henkilost6n kanssa.
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Miten yksikon siivous ja pyykkihuolto on jarjestetty?

Jokaisella asiakkaalla on omat siivousvelineet, tarvikkeel ja aineet. Yksikoissa on mahdollista kayttea myds yhteisie siivousvalineita. Jokainen asiakas saa siivota itse, tuetusti, ohjatusti, autetusti tai mahdollisesti henki16kunta siivoaa puolesta, jos
asiakas eijaksa, pysty, osaa tai tarvitsee paljon tukea. Pyykkihuolto tapahtuu.ioko yksik0issa tai paarakennuksessa samoilla
ehdoilla kuin siivous.
Siivouksessa ja pyykkihuollossa voi konsultoida siivoustoiminnan ohjaajaa. Siivous ja pyykkihuollon taidot ja osaaminen on
kiriattu asiakkaan asiakassuunnitelmaan.
4.4.3 Teknologiset ratkaisut

Automaattinen paloilmoilinlaitteisto on kaytdssa jokaisessa huoneessa ja laitteiston toimivuus testataan 1 x kk.
Henki16kunnan kayldssa on turvalaite eli halytyslaite, jolla kutsutaan vartijapalvelu hetatlanteessa. HAlytyslaitteen toimivuus
testataan 1 x kk.
l\,!iten asiakkaiden henkilokohtaisessa keytdssa olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hgUtyksiin vaslaaminen varmis-

tetaan?
Asiakkailla ei ole kalosse henkildkohtaisia turvalaitteita.

Turva-ja kutsulaitteiden toiminlavarmuudesla vastaavan henkilon nimi ja yhteystiedot?
Mika Lemettinen
Nikulanmaentie 92 A
76100 Pieksamaki
020 76't 4882
mika.lemettinen@hoivakehitvs.fi

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvalineiden ja lerveydenhuollon laitteiden hankinnan, kaBdn ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?
Henkilokunta on toimipaikkakoulutettu laitteisiin ja mahdollisiin apuvalineisiin. Jokaisella asiakkaalla tulee olla henkildkohtaiset
laitteet ja apuvalineet. Yhteiset laitteet huolletaan ja keyttaidn koulutetaan.
Miten varmistetaan, etta terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdaan asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset?
Jokainen tydntekUa on koulutettu kaytdma:in laitteita ja tarvikkeita seka perehdytetty asianmukaiseen toimintaan virhetilanteissa.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilon nimija yhteystiedot
Mika Lemettinen, 02O 76'1 4882,
mika. lemettinen@hoivakehitvs.ti

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KASITTELY (4.5)
a) Miten varmistetaan, etta toimintayksikosse noudatetaan tietosuojaan ja henkilotietojen kasittelyyn liittyve lainsaedantda seke

yksikdlle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyvia ohjeita ja viranomaismaerayksia?
Organisaation kaytossa on yksiloity tietoturvallisuusohjeistus, joka on henkil0ston saatavilla. Toiminnaniohtaja toimii tietosuojavastaavana ja jokainen tydntekija on perehdytetty tietosuojaan seka siihen liittyvaan perehdytysmateriaaliin. Kirjaaminen on

aina asiakaslahtdistd. Yksikcin tietosuoja-asetukset noudattavat yleisia ohjeita kaikessa aina salassapitovelvollisuudesta
GDPR:n antamaan ohjeistukseen.

b) Miten huolehditaan henkildstdn ja harjoittelroiden henkildtietojen kasittelyyn ja tietoturvaan liittyvaste perehdytyksesta ja
teydennyskoulutuksesta?
Tietoturvallisuusvastaava perehdyttaa henkilostdn ja opiskelijat. Kaikki sitoutuvat allekirjoituksella salassapitosopimukseen.
Kerran vuodessa teydennetaen Kanta.fi -sivuston tietoien lurvallinen kasittelv verkkokurssi
d) lVissii yksikkdnne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nahtavissa? Jos yksikolle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen kasittelyyn liittyvista kysymyksiste?
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Selosteet ovat julkisesti niihtiivillai Hoivakehityksen hallinnon toimistossa ja kopiot pddrakennuksen aulan kansiossa. Tietosuojaseloste on paarakennuksen ilmoitustaululla. Asiakasta ohjataan oikeanlaiseen toimintaan omien tietojen antamivdlittdmiseen niin, ettd itsemddrddmisoikeus toteutuu ia niin, ettd
ei vaarannu.
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Mika Lemettinen
Nikulanmdentie 92 A
76100 Pieksiimtiki

020761 4882
mika.lemettinen@hoivakehitvs.fi

9 YHTEENVETO KEHITTAMISSUUNNITELMASTA
Asiakkailta, henkilokunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittdmistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.
Keski-Savon Hoivakehitys ry on laatinut strategian vuosille 2019-2023,joka ohjaa organisaation toimintaa joka sektorilla. Strategia sisiiltiiii asiakkaan kanssa tehtdvdn ty6n, henkilOkunnan tydskentelyn, johtamisen ja talouden sek6 sitouttaa tydsuojeluorganisaation toiminnan osaksi strategiaa. Strategiaa taydentaa henkil6st0strategia.

1O

OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5)

Omavalvontasuunnitelman hyviiksyy ja vahvistaa toimintayksikdn vastaava johtaja.
Paikka ja piiiviiys
Piekstimdmiiki, 25. 1 0.201 8
Allekirjoitus
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Mika Lemettinen
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