Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

SOSIAALIPALVELUJ EN OMAVALVONTAS U U N N ITELMA
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.r.1

)

Palveluntuottaja

Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluien
kuntayhtymä
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0825508-3

I

runta

Kunnan nimi:

f,

Mikkeli

Kuntayhtymä

Kuntayhtymän nimi: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä

ntmt

Saimaanharjun palvelukeskus
Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Väänäsenpolku 4, 50700 Mikkeli
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

lkääntyneiden tehostettu palveluasuminen (29 paikkaa) ja jaksohoito (12 paikkaa)
Toimintayksikön katuosoite

Väänäsenpolku 4
Postinumero

Postitoimipaikka

50700

Mikkeli

Toimintayksikön vastaava esimies

Puhelin

Tiina Väisänen
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Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Alihankintana ostetaan ateriapalvelut Attendolta. Yksikössämme toimii jakelukeittiö, jossa Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen oma henkilöstö hoitaa ruoan jakelun. Asukasvaatteiden osalta vaatehuolto
lvelua Villi
lasta.
on

TOIMINTA.AJATU
Arvot ja

ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 4.1

intaperiaatteet

Yksikössä toteutetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhteisiä hoitotyön strategisia tavoitteita ja niistä nousevia toimintaperiaatteita. Niitä ovat; asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja uudistamistahto. Asiakkaan/potilaan toimintakykyä edistävä ja tukeva hoitotyö.
Asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden edistäminen ja tukeminen
Hoitohenkilökunnan osaamisenja sitoutumisen vahvistaminen
Moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön kehittäminen

.
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Arvoja ja toimintaperiaatteita ovat:
Asumispalveluissa huomioimme asiakkaan omine tarpeineen kokonaisvaltaisesti, turvaamme
hyvän ja elämänmyönteisen, turvallisen loppuelämän. Jaksohoidossa toimintamme tavoitteena
on tukea asiakkaan toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään.
Arvot:
Asiakkaan kunnioittaminen, asiakkaan voimavaroja tukeva ja toimintakykyä ylläpitävä työote,
asiakaslähtöisyys sekä yksilöllisyys, ammatillisuus, hyvä ammattitaito, omaisten tukeminen, asiakkaan turvallisuus ja itsemääräämisoikeus.
Asiakkaan taustasta, sairaudesta, kulttuurista, uskonnosta, varallisuudesta riippumatta heitä
kohdellaan tasa-arvoisesti.
Asukkaan elämänhistoriaa kunnioitetaan ja häntä puhutellaan hänen toivomallaan tavalla ja yksityisyyttä kunnioitetaan mm. koputtamalla oveen ennen kuin mennään sisään.
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Toimintaperiaatteet:
Yksikkömme antaa myös akuutin sairaanhoidon, sekä toteuttaa hoitotyötä voimavaralähtöisesti
toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Toiminnan tavoitteena on tukea ja ylläpitää asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä. Jaksohoidossa olevien asiakkaiden osalta toimillamme tuemme myös
kotona asumista ja omaishoitajia. Tavoitteena on, että jaksohoidon asiakkaat kotiutuvat ja heidän toimintakykynsä on pysynyt ennallaan taijopa kohentunut.
Toimintamme perustuu lakiin ja asetuksiin, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän strategiaan ja yksikkömme omiin pelisääntöihin,
Tavoitteena on positiivinen asenne asioiden hoitamisessa, sekä hyvä vuorovaikutus eri osapuolien ja yhteistyökumppaneiden kesken.
Pyrimme toimimaan niin, että yksikkömme on turvallinen ja viihtyisä.
Koulutamme henkilökuntaamme ja pidämme siten yllä ammattitaitoa, sitoutuneisuutta ja vastuullisuutta,
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Pelisäännöt:
Yksikön sekä hoitotyön tavoite on kaikilla tiedossa
Sitoudumme yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin sekä yksikön yhteisiin pelisääntöihin
Työskentelemme asiakkaan voimavarat huomioiden ja toimintakykyä ylläpitävällä työskentelyotteella
Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta huomioiden hänen toimintakykynsä ja ymmärryksensä
Puhuttelemme, kohtelemme asiakkaita asiallisesti, kunnioittavastija toimintamme on ammatillista.
kehittämään ammattitaitoamme.
Olemme valmiit etsimään tietoa
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Työyhteisö osallistuu yksikön palavereihin, jokaisen näkemys on tärkeä ja sitä kuunnellaan. Palaverit ovat avoimia, mutta luottamuksellisia. Palaverimuistiot luetaan, tallennetaan yksikön
omalle O-asemalle, jonne pääsy on vain oman yksikön työntekijöillä.
Omalla toiminnallamme huolehdimme työyhteisön hyvästä ilmapiiristä.
Sitoudumme ja noudatamme työyhteisön/organisaation hygieniaohjeita

RISKIENHALLINTA

1.3

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Riskinhallinnan työnjako
Riskien tunnistaminen

Yksikössämme tehdään määräajoin riskienkartoitus yhdessä henkilöstön kanssa. Riskienhallinta päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammankin kerran vuodessa jos tarvetta sellaiseen tulee.
Riskienka rtoitus päivit etty 1 I 201 L

Kiireettömät huolto- ja korjausilmoitukset laitetaan kansliassa olevaan vihkoon ja kiireelliset pyynnöt
soitetaan COORS-huoltopalveluiden päivystysnumeroon tai MHS-palveluille kiireellisyydestä riippuen.
Numerot löytyvät yksikön kansliatilasta.
Jokaisen työyhteisön jäsenen tehtävä on huolehtia fyysisen ympäristön toimintakyvystä ja ennaltaehkäistä riskejä siten. Epäkohdista ilmoitetaan välittömästi esimiehelle, korjaukset suoritetaan välittömästi.
Epäkohdan korjaamiseen/poistamiseen saakka turvataan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus esim.
asettamalla käyttökieltoon viallinen laite.
Työympäristö pidetään siistinä ja esteettömänä.
Sekä asukas- että yhteisissä tiloissa on paloturvalliset verhot ja omaisia ohjeistetaan muuttotilanteessa
ettei huoneistoissa voi käyttää avotulta tai hehkulampullisia valaisimia (ohjataan led-valoihin). Asiakashuoneisiin ei mielellään tuoda mattoia.

Riskien tunnistaminen
Riskien käsittelemi nen
Riskienarviointia päivitetään henkilökunnan kanssa yhdessä vuosittain tai tilanteiden muuttuessa. Havaituista epäkohdista ja riskeistä keskustellaan yksikköpalaverissa tai kiireellisissä asioissa asianomaisten kanssa heti. Asiat kirjataan ja niihin puututaan välittömästi. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu, että
jokainen on vastuullinen tuomaan epäkohdat työyhteisön jäsenten ja esimiehen tietoon. Yksikössä on
käytössä HaiPro-haittatapahtumien raportointijärjestelmä. Riskejä arvioidaan/ennakoidaan päivittäin,
sekä pohditaan ehkäisy- ja korjausmenetelmiä.
1.1.2016 alkaen sosiaalihuoltolain $a8 ja $49 velvoittaa sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä riskejä
asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Lomake löytyy yksikön omasta sähköisestä kansiosta nimellä: Lomakkeet->sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus. Lomake löytyy paperisena myös
kansliatilasta olevasta kansiosta.
Laatupoikkeamat tai läheltä piti-tilanteet kirjataan HaiPro-ohjelmaan. HaiPro-ilmoitukset käsitellään yhteisesti palavereissa ja käydään läpi tapauskohtaisesti mitä on tapahtunut, kuinka tilanne on hoidettu ja
kuinka sen toistuminen voitaisiin estää (ennakointi). Yhteisissä palaverissa pohditaan niihin ratkaisumalleja yhdessä.

Asiakkaaseen liittyvistä haittatapahtumista ilmoitetaan omaiselle/läheiselle jaltai hoitosuunnitelmassa
ti S uustapahtumista
sovitaan ilmoitu s käytännö stä omaisten kanssa. HaiPro- ilmoituksen lisäksi

ilmoitetaan työterveyshuoltoon ja työsuojelupäällikölle. Työtapaturmasta ilmoitetaan aina myös esimiehelle/hänen sijaiselle välittömästi ja työntekijä tekee HaiPro-ilmoituksen kautta tapaturmailmoituksen
vakuutusyhtiölle. Asiakkaaseen kohdistuvat läheltä piti{ai haittatapahtumat dokumentoidaan Efficaasia kasti etojä
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Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisyyn ja hoitamiseen ohjeet ovat hygieniaohjeissa, jotka löytyvät Essoten

lntranet-sivuilta henkilöstön käyttöön.
Korjaavat toimenpiteet ja tiedottaminen
Laatupoikkeamat käsitellään henkilökunnan kanssa yhdessä. Samalla sovitaan myös korjaavat toimenpiteet ja käydään moniammatillista keskustelua asiasta. Esimies tekee jatkuvaa laaduntarkkailua ja ryhtyy henkilöstön kanssa tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksija ehkäisemiseksi. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu myös itse reagoida ja puuttua havaitsemiinsa asioihin.
HaiPron avulla tulee ilmoitus yksikön esimiehelle, ylemmille esimiehille ja turvallisuusvastaavalle tiedoksi. Yksikön sisällä esimies tiedottaa ja hoitaa toimeksi mahdolliset korjaavat toimenpiteet työyhteisön
kanssa yhdessä. Yhteistyötä tehdään turvallisuuspäällikön, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa,
jotka ohjeistavat tarvittaessa työyksikköä toi men piteistä.
OMAVALVONTASU UNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt
Omavalvontasu un nitelman seu ranta ja iulkisuus

Omavalvonnan suunnitteluun ja laatimiseen osallistuu Saimaanharjun palvelukeskuksessa esimies ja koko henki-

löstö.
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa asumispalvelujen esimies Tiina Väisänen, p.040359 7346. tiina.vaisanen(at)essote.fi
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä
muutoksia tai muutoin vuosittain. Päivittämisestä vastaa esimies yhdessä yksikön työntekijöiden kanssa.

Omavalvontasuunnitelma on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän internet-sivuilla
www.essote.fi ja yksikön kansliassa paperisena versiona.
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 4.2
Palvelutarpeen arvioi nti
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma, Terho-lomake

Tehostetun palveluasumisen asukaspäätöksen tekee Essote ky:n SAS{yöryhmä (selvitä-arvioi-sijoita)
saamansa hakemuksen pohjalta. Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioi palveluohjaus. Mittareina
käytetään mm. RAVA, MMSE, CERAD- mittareita ja tarvittaessa muita lääkärin määräämiä toimintakykyä mittaavia mittareita. Jaksolle tullessa asiakkaan hoivan tarve kartoitetaan asiakaskohtaisestija peilataan esim. kotihoidon io tekemään hoito-ia palvelusuunnitelmaan sekä kuullaan saattavia omaisia.
Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Jaksohoidon asiakkailla jaksot voivat olla lyhyitäkin ja siksi yhteisen ajan ja sitä kautta
suunnitelman työstäminen yhdessä voi olla monimuotoista. Läheisiä kuitenkin kuullaan hoitojakson aikana ja yhteistyössä toimitaan asiakkaan parhaaksi. Esim. päivätoiminnassa käyvien asiakkaiden osalta
hoitosuunnitelmassa pyritään ottamaan mukaan myös päivätoiminnan tavoitteellisuus tekemällä päivätoiminnan henkilöstön kanssa yhteistyötä.
Yksikköön tulevan jaksohoito-asiakkaan kohdalla vastaanottava hoitaja varmistaa, että asiakkaalla on
olemassa hoito-ja palvelusuunnitelma ja päivittää sen nykytilannetta vastaavaksi. Tehostetun asumispalvelun asiakkaaksi tulleiden osalta nimetään omahoitaja, joka vastaa, että suunnitelma tehdään/päivitetään nykytilaan soveltuvaksi. Hoito-ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja
toimintakyky yksilöllisesti, sekä tarvittavat apuvälineet kirjataan. Hoito- ja palvelusuunnitelma mukailee
elämisentoimintoja. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Hoito- ja palvelusuunnitelma kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään kotihoidon KHHOSU-lomakkeelle.
Jokaiselle asiakkaalle laaditaan lisäksi TERHO-lomake, joka on tiivistelmä asiakkaan hoitolinjauksista,
hoitolinjoista yms. joka lisää asiakasturvallisuutta, koska on myös päivystyksen henkilöstön luettavissa.

Esimies ja omalta osaltaan omahoitajat valvovat, että kaikilla asiakkailla on suunnitelmat tehty. Hoitoja palvelusuunnitelmaa päivitetään viipymättä ja tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua yksikköön
muuttamisesta ja sen jälkeen vähintään puolivuosittain tai aiemmin jos asiakkaan voinnissa ja hoivantarpeissa on muutoksia. Yksikköön tulevan asiakkaan hoiva on suunnitelmallista ja yksiköllisiin tarpeisiin
peilaavaa.

Lähtökohtana suunnitelmassa on asiakas- ja voimavaralähtöisyys, sekä toimintakykyä ylläpitävät toimet. Palvelutarvetta arvioitaessa huomioidaan elämisen toiminnot ja holistisuus (kokonaisvaltaisuus;
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen ulottuvuus.)
Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan asiakkaan toimintakykyä mahdollisesti heikentävät asiat kuten sairauksista ja elämäntilanteesta johtuvat tilanteet, sosiaalisten kontaktien vähäisyys,
heikko ravitsemustila, turvattomuus, kipu ja pyritään suunnitelman tavoiteasetannan avulla auttamaan
häntä niissä.

Palvelutarpeen arvioinnin tukena yksikössämme käytetään mm. RAVA, MMSE, GDS, CERAD-mittareita. Kivun arvioinnissa käytetään yleisen havainnoinnin lisäksi esim. PAINAD-mittaristoa. Käytössä on
myös verenpaine- ja saturaatiomittari, sekä EKG, Painoa seurataan säännöllisesti
Hoito-ja palvelusuunnitelman tekemisessä teemme moniammatillista yhteistyötä ja yksikön fysioterapeuttiosallistuu omalta osaltaan sen työstämiseen. Suunnitelmaa voidaan käydä myös yksikön lääkärin
kanssa yhteistyössä läpi.
Jokainen työntekijä on velvoitettu perehtymään asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Tulevaisuuden kehittämistoimenpiteenä ja tavoitteena yksikössä on, että hoito- ja palvelusuunnitelmia käydään
yhteisesti läpi myös tiimipalavereissa varsinkin uusien, yksikköön muuttavien pitkäaikaisasiakkaiden
osalta.
Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistam i nen
Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja toteutetaan jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. ltsemääräämisoikeutta vahvistetaan yhteistyössä toimimalla hoitotilanteissa ja mm. asiakaskyselyillä. Toiminnan lähtökohtana on toteuttaa asiakkaan hyvää hoivaa yhteistyössä hänen ja mahdollisten läheisten
kanssa. ltsemääräämisoikeus, toiveet, tottumukset huomioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuissa päivittäisissä toiminnoissa. Esimerkiksi asiakkaan muistisairaus ja siitä johtuva sairaudentunnottomuus asettaa joskus haasteita ja näkemyseroja asiakkaan ja hoitohenkilöstön välille. Jos asiakas ei
ymmärrä omaa terveydentilaansa/hoivan tarvetta, päättää hoitaja hoitotoimista asiakkaan puolesta. Kun
asiakas ei ymmärrä omaa hoivan tarvettaan, joudutaan esim. suostuttelemaan asiakasta syömään, peseytymään tai pukeutumaan, tapahtuu kaikki tämä asiakasta kunnioittaen ja huomioiden hänen intimiteettisuojansa. Hoitotoimissa pyritään mukailemaan asiakkaan mielialaa, päivärytmiä ja näin vahvistamaan itsemääräämisoikeutta.

Saimaanharjun palvelukeskuksessa ei ole vierailuaikoja ja asiakkaiden hoiva tapahtuu asiakaslähtöisesti.

Ruokailussa asiakkaalta kysytään toiveita ja esim. ruokajuoman voi valita useasta vaihtoehdosta. Asiakkaat voivat vaikuttaa valitsemalla istuinpaikan ruokailutilassa. Hoitajat annostelevat asiakkaille ruoan
heidän sen hetkisen tarpeen mukaan ja siinä muodossa, kuin asiakkaan kannalta on hyvä.
Itsemääräämisoi

n periaatteet

Yksikön ulko-ovet ovat aina lukitut asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Asiakaskohtaiset rajoittavat
toimet on kirjattu hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja niille on lääkärin lupa, joka löytyy myös asiakkaiden
hoitotiedoista. Ennen rajoitteiden toteuttamista toimitaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti
ja turvallisesti ihmisarvoa kunnioittaen. Rajoittamistoimet tehdään aina tapauskohtaisesti, jos muut toiheti kun asiakkaan turvallisuus on muutoin turvattu tai hänen
niistä tulee luo
met eivät ole riittäviä

vo¡ntinsa on muuttunut. Rajoittamistoimista käydään aina moniammatillinen keskustelu. Rajoittamistoimien tulee aina olla oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään tai havaittuihin vaaratilanteisiin nähden, Noudatamme vanhus-ja vammaispalvelujen ylilääkärin ja vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan
päivittämän "Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja liikkumista rajoitiavien iurvávälineiden käyttö Essoten kotihoidossa, jaksohoidossa ja asumispalveluissa"-ohjetta, joka löytyy hoitajien työvälineeksi Essoten lntranetistä ja Saimaanharjun omalta työasemalta otsakkeella "Rajoitiamiseen liiityvät ohjeistukset".
Asia kka ide n epaas Ê il ln en kohtel u et ole sal littua Epäa S ta ista kohtel u ct VO oll a ES tm e paasr al ti n en
käs ittely h u om iotta jättä mt ne JI, pu h uttel u e p äasial lisesti/l ou kka a vasti t edon VA litykse en ti ittyvät AS iat
Ja toi sen a s akkaa n taholta ta pa htuva e paast al ti ne n kohtel u J op a väkiva il an u h ka.
H en kilö stö noudatta a ammattieettisi a peria a tteita J a j oka sel la tvö yksi kön
Jase ne ilä o n velvo il isu u S
pu uttua epäasial lise en to tm intaa n Tvö nte kijät VO VA t tehdä lm o tuksen est mt ehel le sos EA ti huoltola tn
48$ mukaisesti.
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Epäasiallisesta kohtelusta keskustellaan työyhteisössä yksikköpalavereissa yleisestija tarvittaessa
asianomaisten työntekijöiden kanssa erikseen. Esimies ryhtyy tarvittaviin työnjohdollisiin toimin. Tarvittaessa esimies vie asian vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan tietoon.
Asiakkaalla tai hänen läheisillään on mahdollisuus tehdä muistutus epäasiallisesta kohtelusta seudullisella lomakkeella, joka löytyy www.essote.fi Palaute toivotaan ensisijaisesti esitettävän suoraan yksikköön esimiehelle tiina.vaisanen(at)essote.fi tai puh.040-3bg 7346.
Jos epäasiallinen kohtelu on asiakkaiden välistä, on hoitohenkilökunnan tehtävä huolehtia turvallisuusasioista.
Asiakkaan käteisvaroista on omaisia ohjeistettu niin, että yksikköön voi tuoda taksirahaa 50 euroa ja
kampaaja- ja hierojakäynnit palvelujen tuottaja hoitaa laskulla, Rahat säilytetään lukitussa tilassa ja
niiden käytöstä säilytetään kuitit ja pidetään kirjanpitoa.

Asiakkaan osallisuus
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Palauteen kerääminen, käsittely ja käyttö tolminnan kehittämisessä
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa
palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä
hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute
tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.
Vanhuspalvelulaissa (6$) velvoitetaan kysymään pa lvelujen riittävyyttä ja laatua säännöllisesti palveluja
käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Kysely tehdään joka toinen
vuosi. Suullista palautetta otetaan Saimaanharjun palvelukeskuksessa vastaan päivittäin ja se käsitellään tarvittaessa yhteisissä palavereissa.

Lisäksi palautetta voi antaa myös www.essote.fi sivuilla olevasta palautelinkistä tai lähettää suoraan
yksikön esimiehelle tiina.vaisanen(at)essote.fi
Asiakaspalaute on tärkeä osa työtämme ja työmme kehittämistä. Sen avulla saamme tietä asiakas- ja
läheisnäkökulmaa, joka voi poiketa henkilöstön näkökulmasta. Palautetta hyödynnetään omavalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Asiakkaan oikeusturva
Kirjallinen muistutus lähetetään osoitteeseen: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,
kirjaamo. Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli.
Muistutukset toimitetaan kirjaamosta toiminnasta vastaavalle esimiehelle, sekä tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehelle.

Muistutuksiin vastataan n.4 viikon kuluessa

PALVELUN SISÄLLöN OMAVALVONTA

Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta
Tavoitteenamme on asiakkaiden fyysisen, psyykki sen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen.
Asiakaslähtöisyys ja hänen tarpeistaan lähtevät hoitotoimet ovat hoitotyön perustehtäviä yksikössämme. Meillä ei ole kiinteitä vierailuaikoja, tällä pyrimme edistämään asiakkaiden hyvinvointia ja ylläpitämään sosiaalista toimintakykyä. Myös ns. kotilomat ja vierailut ovat mahdollisia asiakkaan vòinnin
niin salliessa.
Toimintamme on asiakaslähtöistä ja päämääränä asiakkaan toimintakykyisyyden ylläpitäminen, kivuttomuus ja hyvä, asiakkaan näköinen elämä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan (KHHOSU) kirjataan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutumiseen liittyviä tavoitteita ja menetelmiä. Niitä seurataan/päivitetään vähintään puolivuos ittain hoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Tai asiakkaan
voinnin muuttuessa.
Yksikössämme on käytössä myös fysioterapeutin työpanos viikoittain. Hänen kanssaan teemme moniammatillista yhteistyötä ja pohdimme asiakkaalle parhaiten sopivia toimintamalleja ja hyvinvointia
edistäviä toimia. Fysioterapeutti ohjaa ja antaa neuvoja myös hoitajille. Kirjaaminen Efficaan on kuvaavaa asiakaslähtöi
asiakkaan toiminta
mahdollisimman kattava kuvaus.

Ravitsemus
Saimaanharjun palvelukeskuksen ruoan tuottaa Attendo Marsalkanhovin yksiköstä. Ruokailut on aikataulutettu ja tällä rytmillä turvaamme sen, että asiakkailla on säännöllisesti ravintoa. Tämän lisäksi välipalaa ja juomaa on mahdollista saada yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, myös öisin. Asiakkaan tarpeen mukaan ruoka on rikastettua, soseutettua ja erityisruokavaliot huomioivaa. Mieltymyksiä ja tottumuksia kartoitetaan elämänkaari-lomakkeella ja asiakkaan, sekä läheisten kanssa keskustelleen.
Myös jokaisella ateriakerralla asiakkaalta kysytään heidän mieltymyksiään esim. ruokajuomaan ja lei-

pään liittyen, joilla myös pyritään hyvään ravitsemuksen tasoon, kun asiakas saa sellaista ruokaa mitä
pystyy ja haluaa syödä. Keittiötoiminnassa on oma laaduntarkkailunsa ja omavalvontansa, jolla varmistetaan ruoan ravitsemuksellinen laatu, Ruokalista on vaihtuva ja se on luettavissa Saimaanharjun
keittiölinjastossa.
Asiakkaan ravitsemuksellista tilaa seurataan tarvittaessa esim. MNA-mittariston avulla. Myös hoivahenkilöstön havainnot, säännöllinen punnitseminen kerran kuukaudessa ja asiakkaan yleistilan/vireystilan seuranta antaa viitteitä ravitsemuksen riittävyydestä. lhon kuntoa ja limakalvoja seurataan ja havainnot dokumentoidaan Effica-järjestelmään, Apteekista voidaan tarvittaessa tilata ruokahalua lisääviä valmisteita tai muita lisäravinnevalmisteita (esim. Nutridrink-juomaa).
Mikäl¡ asiakkaan ravitsemustila edellyttää korjaavia toimia, voidaan yksikössä toteuttaa lääkärin mää-

räyksestä myös lV-nesteytystä, Tarvittaessa nesteytystä seurataan nestelistan avulla.

Hygieniakäytännöt
Yksikössämme noudatetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhteisiä hygieniaohjeita. Hyvinvointikeskuksen hygieniahoitajalta saa myös ohjeita. Hyvää käsihygieniaa noudattamalla ehkäisemme infektioita. Mahdollisen epidemian aikaan yksikköön voidaan asettaa vierailukielto ja
vierailijoita ohjeistetaan käsihygienia-asioissa hoitajien taholta tilanteen vaatimalla tavalla.
Asiakastyössä käytämme suojavaatteita ja lisäksitarvittaessa erilaisia suojaimia. Vierailijoiden käytössä
on käsien desinfioimisainetta sisältävät annostelijat ulko-ovien sekä käsienpesupisteiden yhteydessä.
Henkilökunnan tiloissa on käsien pesu- ja desinfio intipisteet.

Yksikössä hoitajien käytössä on käsipyyhepaperit. Asiakkailla voi olla kangaspyyhkeet, jotka ovat henkilökohtaiset. Asiakkaan hygieniakäytäntöjä ohjaa hänen henkilökohtainen tarpeensa. Hoitajat kirjaavat
asiakkaiden hygienianhoitoon liittyvät asiat Effica-järjestelmään ja asia käydään läpi myös hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Yksikössä on oma sauna ja asiakkailla omissa huoneissa suihku. Asiakkaan mieltymysten mukaan saunotaan tai käydään suihkussa. Pesulavettija suihkutuoli kuuluvat myös yksikön
varustukseen, joten asiakas voi tarvittaessa peseytyä myös tuolissa istuen tai makuuasennossa.
Terveyden- ja sairaanhoito
Työskentelymme on kokonaisvaltaista ja päivittäistä hoivaa. Asiakkailla on säännölliset kontaktit lääkäriin ja tarvittaessa vuosikontrollit tehdään. Terveydenedistämisessä huomioidaan asiakkaiden yksilölliset voimavarat ja mahdollisuudet osallistua. Erilaista virkistystoimintaa (pelejä, musiikkia, lehtien
lukua..) on asiakkaiden vireystila huomioiden. Yksikössä on hyvät ja turvalliset tilat liikkua myös ulkona
ja sisällä käytävät ovat esteettömät. Käytävät on mitattu, joten asiakkaiden arkikuntoutus tapahtuu hyvin päivittäisten toimintojen myötäkin liikkumalla esim. ruokailutilaan tai yksikön sisällä.

Kiireellistä sairaanhoitoa vaativissa asioissa otetaan yhteys 112, päivystävään lääkäriin tai Ensineuvoon p.015-211 411 riippuen asiasta ja sen kiireellisyysasteesta. Yöllä ja viikonloppuna sekä arkipyhinä puhelinpalvelu on numerossa 015-225 588.
Kotihoidon toimistolääkäri on tavoitettavissa virka-aikana ja yleislääketieteen takapäivystäjä virka-ajan
ulkopuolella klo 24 saakka. Numerot löytyvät yksikön puhelimista tai lntranetin puhelinluettelosta ja
ovat vai n hoitajakäyttöön tarkoitettuja vi ranoma isl njoja.
i

Kiireetön sairaanhoito hoidetaan lääkärikierroilla tai konsultoimalla lääkäriä ajanvarauskirjan kautta
Saimaanharjun palvelukeskuksessa hoitajat vastaavat asiakkaiden laittamisesta lääkärikirjalle ja huolehtivat tarvittavien näytteiden ottamisesta itse tai laboratoriopalvelujen tilaamisesta ISLAB:sta niitä
varten. Yksikössä on käytössä myös pikaCRP-laite. Lääkäri päättää hoitajakonsultaation jälkeen, tekeekö asiakaskäyntiä vai hoitaako asian kansliasta käsin ns.toimistoaikana. Hoivasta ja huolenpidosta
vastaa yksikön moniammatillinen henkilöstö; sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Lisäksi Saimaanharjussa
käy lääkäri säännöllisesti.
Asukkaan voinnin seuranta ja terveyden edistäminen kuuluu kaikkien hoitotyötä tekevien perustehtävään. Verensokeria, verenpainetta ja painoa seurataan säännöllisesti.
Kiireettömät hammashoidon palvelut saa joko Essoten hammashoidon yksiköistä tai omasta tutusta
hammaslääkäristä. Ajanvaraus arkisin 7:30-15:00 p,01 5- 194 4410 ja 015-194 4425 (la-su).

Asukkaan kuolema
Ylilääkärin antamat ohieet asukkaan kuolemaan liittyen löytyvät hoitajien käyttöön O-asemalta Saimaanharju-kansiosta. Akillisessä ja ennakoimattomassa kuolemantapauksessa otetaan yhteyttä lääkäriin; virka-aikana oman hyvinvointiaseman lääkäriin ja virka-ajan ulkopuolella yleislääketieteen takapäivystäjään.
Osastolla työskentelevä hoitaja ilmoittaa sovitun ilmoituskäytännön mukaisesti läheisille, sekä yksikössä olevan erillisen ohjeen mukaan tieto välitetään turvasähköpostia käyttäen muille yhteistyökumppaneille (SAS ja laskutus). Omaisten kanssa sovitaan asukkaan tavaroiden hakeminen ja vuokrasuhteen lopettamispäivä. Effica-järjestelmään tehdään tarvittavat kirjaukset. Läheisten kanssa keskusteltuaan ja suostumuksen saatuaan hoitajat laittavat vainajan kunnioittamisen merkiksi lipun salkoon.

Lääkehoito
Yksikössä on käytössä 312019 päivitetty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän lääkehoitosuunnitelma, johon on sisällytetty yksikön oma lääkehoitosuunnitelma erityispiirteineen. Epäselvissä asioissa/tilanteissa konsultoidaan lääkehoidosta vastaavaa lääkäriä. Lääkehoitosuunnitelma

löytyy hoitajien käyttöön O-asema Ita Saimaanharjun omasta kansiosta ja lääkehoitohuoneesta kansiosta.
Lääkehoitosuunnitelman mukaan henkilöstö vastaa kokonaisuudessaan asiakkaiden lääkehoidon toteuttamisesta sekä valvonnasta yhdessä lääketieteellisestä toiminnasta vastaavan lääkärin (yl Marju
Asikainen ) kanssa.

Yhteistyö muiden palvelunantajlen kanssa ja alihanklntana tuotetut palvelut
Tiedonkulku varmistetaan moniammatillisella yhteistyöllä, tarvittavien ammattilaisten kesken. Essotella
on käytössä turvasähköpostiyhteys, jolla ammattilaisten kesken suojatussa yhteydessä siirretään asiakastietoja.
Alihankintana tuotettavilta palveluntuottajilta edellytetään omavalvontaa, esim. ateriapalveluissa. Asioista käydään myös jatkuvaa keskustelua yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksikössämme keittiön
henkilöstö mittaa esim. ruokien lämpötiloja ja tekee aistinvaraista laaduntarkkailua.

ASIAKASTURVALLISUUS 4.4
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Palo- ja pelastustoimi

ja toimijoiden kanssa

Ulko-ovet
Turvallisuuspäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Asukasturvallisuudesta vastaa palveluasumisen esimies.
Palo-ja pelastussuunnitelma on päivitetty 412018. Yleinen palotarkastus on tehly 412Q18 talon käyttöönottoon liittyen. Työntekijät suorittavat pakollisina koulutuksina potilasturvallisuutta taidolla- verkkokoulutukset. Yksikössä on tehty riskienarviointi 1212018 ja tarvittaviin toimiin asiakasturvallisuuden parantamiseksion ryhdytty. Mm. tallentava kameravalvonta on asennettu poistumisteille, ovien avautumisesta tulee hälytys hoitajien puhelimiin ja poistumisteiden painikkeet on muutettu muistisairaiden
yksikköön sopivimmiksi. Hoitajilla on käytössään turvanapit, joilla saa nopeasti hälytettyä lisäapua yksikön muilta hoitajilta. Avaimia on vain yksikössä työskentelevillä työntekijöillä. Työsuhteen päätyttyä
ja varahenkilöstön osalta työvuoron päätyttyä, avain jätetään yksikköön.
Yksikössä ulko-ovet ovat lukitut. Ulko-ovella on ovikello ja puhelinnumero vierailijoita varten, koska
hoitotilanteista johtuen voi välillä hoitajalla olla viivettä ovelle saapumisessa. Ovikellon hälytys tulee
hoitajien puhelimiin.
HaiProjen ja muun keskustelun myötä asioita käsitellään yksikköpalavereissa ja niihin pohditaan yhdessä henkilöstön ia tarvittaessa turvallisuuspäällikön kanssa ratkaisumalleia.

Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
Henkilöstön hyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimet
Yksikössä on viisi sairaanhoitajan ja 221ähi- tai perushoitajan- ja yksi hoiva-avustajan toimi. Lisäksi
yksikössä on runsaasti sairaan- ja terveydenhoidon, sekä lähihoitajaopiskelijoita. Ja yksi oppisopimusopiskelija (lähihoitaja), ja hoiva-avustaja, joka työskentelee pääasiassa liinavaatehuollossa.
Työntekijät täyttävät sosiaalihuollon henkilöstölle asetetut kelpoisuusehdot. Henkilöstöluetteloa ylläpidetään Essote ky:n sähköisessä henkilöstöhallinnon järjestelmässä.
Varahenkilöstön varausohjelman (Respa)kautta ilmoitetaan henkilöstön lisätarpeesta (esim.sairauslomat). Sen lisäksi on mahdollista tarvittaessa palkata ulkopuolinen sijainen jos varahenkilöstön kautta
ei löydy sijaista. Sijaisten osalta käytämme samoja sijaisia, joten he tietävät ja tuntevat asiakkaat,
sekä talon tavat.

Toimivalla esimiestyöskentelyllä, jossa esimies on yksi osa työyhteisöä, pyritään edistämään ja ylläpitämään henkilöstön hyvinvointia ja välitöntä yhteishenkeä. Säännöllisillä yksikköpalavereilla ja kehityskeskusteluilla, sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnilla varmistetaan ammatillisen osaamisen
taso ja siten henkilöstön jaksamista tuetaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteiseen virkistystoimintaan on mahdollista osallistua ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä on käytössä E-passi, jota työntekijät voivat myös käyttää virkistävtymiseensä.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Avoimeksi tuleviin toimiin haetaan täyttölupa ja sen jälkeen tehdään ilmoitus avoimesta työpaikasta
Kuntarekryyn. Hakijat haastatellaan esimiehen/hänen sijaisensa ja ylemmän esimiehen toimesta. Rekrytointiprosessissa noudatetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toimintata pa-ohjetta. Hakijat pisteytetään kol m ikan na n toimesta.
Työsopimukset allekirjoitetaan sähköisestija tarvittaviin ohjelmiin haetaan oikeudet esimiehen toimesta.
Työntekiiöiden soveltuvuus ia pätewvs tarkastetaan aina työhaastattel un yhteydessä
Kuvaus hen ki löstön perehdyttäm isestä ja täyden nyskou I utu ksesta
Op iskelijoilla on oltava suoritettuna ennen jaksolle tulemista tietosuojakoulutus ja sitä vastaan he saavat opetusylihoitajalta verkkotunnukset. Opiskelijalle nimetään vastuutyöntekijät ohjaajaksi. Saimaanharjussa on myös nimetty opiskelijavastaava ja hän toimii kaikkien opiskelijoiden yhdyshenkilönä esimiehen ohella. Tietosuojaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen myös uuden työntekijän on suoritettava verkkotenttija tutustuttava tietosuojamateriaaliin. Samassa vuorossa olevan työntekijän kanssa
perehdytään käytännön työhön. ïyövuorolistaan merkitään ns. kummityöntekijä vuoroon, joka perehdyttää. Perehdytys on yksilöllistä;jo yksikössä olleen kohdalla, huomioidaan aiempitietämys. Opiskelijoilla ja uusilla työntekijöillä on myös oma vastuu kysyä asioista, jotka ovat epäselviä,
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Yhteistyömenettelyn mukaiset kehityskeskustelut pidetään vähintään kahden vuoden välein ja niissä
kartoitetaan henkilöstön koulutustarpeita, vastuualueita ja kiinnostuksen kohteita esim. työkiertoon.
Yksiköstä osallistutaan ulkoisiin ja sisäisiin koulutuksiin. Skype-mahdollisuutta hyödynnetään

Toimitilat ja niiden käytön periaatteet, pyykkihuolto
Tehostetussa asumispalvelussa asiakkaalla on oma huone, josta hän maksaa vuokraa. Huone käsittää invavarustellun wc-/suihkutilan. Asiakas on vuokrasuhteessa, joten hänen poissa ollessaan ei hänen huonetta voi muut käyttää ja huoneen ovi lukitaan. Jaksohoidossa asiakkailla voi olla toisen asiakkaan kanssa jaettu kahden hengen huone, jossa on yhteinen wc-/suihkutila. Lisäksi yhteisiä tiloja on
ruokailu-, oleskelu- ja saunatilat.
Yksikössä on laitoshuoltajat huolehtimassa siisteydestä, sen lisäksi myös hoivahenkilökunta tarvittaessa siistii tiloja. Saimaanharjussa on kokeiluna ollut vaatepilotti vuoden 2018 loppuun ja sen jälkeen
pilotti päättyija jäi pysyväksi toimintamalliksi. Siinä asiakas voi valita Mikkelin keskuspesulan vuokratekstiilit kuukausittain laskutettavaa hintaa vastaan. Vaatepakeiti sisältää liinavaatteet, vuodevaatteet
ja tavanomaiset sisävaatteet asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, mutta ei kenkiä tai ulkovaatteita. Vaatepilotin lisäksi asiakkaalla voi olla myös omia nimikoituja vaatteita.
Vaihtoehtoisesti asiakas tuo kaikki tarvitsemansa omat tekstiilit nimikoituina
Mikkelin keskuspesulan vaatteisto pesetetään Mikkelin pesulassa. Asiakkaiden omat, nimikoidut vaatteet pesetetään Villi Apila-pesulassa Mäntyharjulla. Yksikössä on myös oma pesukone ja kuivausrumpu, joissa voidaan tarvittaessa pestä pieniä määriä pyykkiä. Jaksohoidosta asiakkaiden henkilökohtainen vaatepvvkki lähtee pääsääntöisesti kotiin asiakkaiden mukana. tarvittaessa sekin voidaan
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pestä yksikössä jos tarve on. Jaksohoitoon tulevie n asiakkaiden osalta vaatteiden on oltava myös nimikoituja.
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Teknologiset ratkaisut
Yksikön ovet on lukittu 24h.Talon kaikkien ovien lukitukset yöhoitaja varmistaa ensimmäiseksi yövuoronsa alussa. Yksikön ulko-ovilla/poistumisteillä on tallentavat kamerat, joista live-kuva välittyy
ýfsifon
kansliaan. Tallenteet on tarkoitettu asiakasturvallisuuden varmistamistilanteisiin ja niiden katsominen
edellyttää aina erillistä päätöstä ja perustelua,
Kameroiden avulla voidaan varmistua ettei yksikön läheisyydessä tapahdu mitään asiatonta tai etteivät asiakkaat jostakin syystä ole päässeet poistumaan luvatta ulos (muistisairaita). Asiakkailla on 95rannekkeet, joista halytys tulee hoitajien puhelimeen. Myös ulko-oven ovikello soi hoitajien puhelimlssa. Hoitajilla on yksikössä kulkulätkät ja avaimet. Kulkulätkien avulla voidaan selvittää kuka ja
mistä ovesta sillä on kuljettu.
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Yksikössä on kaksi omaa potilasnostinta ja niiden huolto tapahtuu valtuutetun huoltoliikkeen toimesta
vuosittain. Potilasnostimen käyttöön työntekijät opastavat toinen toistaan ja yksikössä on nostimen
käyttöön kirjall iset ohjeet (ohjeet kansiossa kansl iassa ).
EKG, pikaCRP (käyttöohjeet lääkehuoneessa jossa laitekin on) ym. laitteiden huolto tapahtuu EteläSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omana toimintana lääkintälaitehuollon kautta.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
n esimies Tiina Väisänen 040-359 7346

Asumis

Asiakas- ja potilastietojen käsittely

Henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisu us ja kaikkien tulee perehtyä tietosuoja-asioihin. Tietosuojamateriaali löytyy Essoten lntrasta. Lisäksi tietosuojasta voi kysyä tietosuojavastaavalta. Hän pitää rekisteriä henkilöstön tunnusoikeuksista mm. potilastietojärjestelmä- ja sähköpostitunnuksista. tietosuoja-asioista puhutaan yksikköpalavereissa ja henkilökunta tekee verkkokoulutuksia
Saimaanharjun palvelukeskuksella on oma kansio työasemalla, johon ei pääse muut kuin yksikön
työntekijät. Kaikki muistiot ja muu materiaali tallennetaan sinne. Paperit, joissa on henkilötietoja tai
muuta salassa pidettävää materiaalia, tuhotaan.
Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä. Kaikilla työntekijöillä on käytössä omat henkilökohtaiset Effica-potilastietojärjestelmätunnukset. Jokainen työntekijä vastaa omasta kirjaamisesta Efficaan ja kirjaamisalustana on HOKE. Henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus.
Opiskelijat kirjaavat Efficaan omilla tunnuksillaan, kirjaamisia valvoo/hyväksyy ohjaajat.
Henkilöstö on perehtynyt tietosuoja-asioihin tullessaan työsuhteeseen. Henkilöstö noudattaa lakia ja
asetuksia. Koko henkilöstö on suorittanut tietosuojatestin. Todistukset tuodaan esimiehelle. Testin

11

suorittaminen ja t¡etosuoja-asioihin perehtyminen vaaditaan myös opiskelijoilta ennen kuin opetusylihoitaja antaa tunnukset.
d) Tietosuojavastaavan nimi ja

Markus Hämäläinen

040-359 7222 markus.hamalainen

ote.fi

YHTEENVETO KEHITTÄU¡SSUU

T.IN ITELMASTA
Toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Epäkohtiin ja riskeih in kiin nitetään huom iota. Asioista keskustellaan yksikköpalavereissa ja tiimipalavereissa. Huolehditaan, että toiminta on asianmukaista.
Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Omavalvontasu u nn itelmaa käytetään osana u uden työntekijän tai opiskel ijan perehdytystä.

Yksikkö on aloittanut toimintansa 412018. Sen yhteydessä on tehty riskienarviointi, joka on päivitetty
viimeksi 112019 toimen
on
ikataulutettu.
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Paikka ja päiväys

Mikkelissä 11.4.2019
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Tiina Väisänen
Asumispalvelujen esimies
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LOMAKKEEN LAADTNNASSA ON HYöDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA , OHJEITA JA LAATUSUOSITUK.
SIA:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot,
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.

-

http://www.talentia.filfiles/558/Etiikkaopas 201 2.pdf

pTM:n julkaisuja (2011:151= Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittetu. Opas sosiaali- ja terveydenhuo¡on
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille
STM : n
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STM:n julkaisuia (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksija palvelujen parantamiseksi

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten

asumispalveluiden laatusuositus

ten asumispalveluiden laatusuositus fi,pdf
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen.
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle
miseksi.pdf
Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi

:

-

Turvallinen lääkehoito -opas: http:/1vwvw,stm.fi/iulkaisuUnavta/ iulkaisu/1083030

-

Valviran määräys 412010:

en tekemisestä:

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn

-

Rekisteri-ja tietoturvaselosteet:
teet.html
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoia.fi/material/at-

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon
sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:http://vwvw,sosiaaliportti.filFile/eef14b19-bacf-4820-9f6e9cc407f1 0e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakiriat.pslf)

TIETOA LOMAKKEEN TÄYTTÄ¡ÄLIT:
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa, Se on laadittu Valviran antaman
määräyksen (112014) mukaisesti, Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen
laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valiran logon tilalle palveluntuottajan oma
logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma.
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