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Haukivuoren palvelukeskus
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
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Toimintayksikön katuosoite
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Postitoimipaikka

600

Haukivuori

Toimintayksikön vastaava esimies

Puhelin

Tiina Väisänen

040-359 7346

Sähköposti

tiina.vaisanen(at)essote.fi

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Alihankintana ostamme ruoka- ja puhtauspalvelut (pyykkihuolto)

OMAVALVONTASU UN NITELMAN LAATIMINEN 3

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:
Asumispalvelujen esimies tiina.vaisanen(at)essote.fi
þ.040-359 7346

Omavalvontasuunn¡telman seuranta (määräyksen kohta 5)

Omavalvontasuunnitelma päivitetään,
asiakasturvallisuuteen liittyviä

m u utoksia,

kun

toiminnassa tapahtuu

palvelun laatuun

ja

Miten yksikössä huolehd itaa n omavalvontas u unn itelman päivittäm isestä?
Vastuuhenkilö vastaa yhdessä henkilökunnan kanssa omavalvonnan päivittämisestä. Päivittäminen
tapahtuu ainakin vuosittain. Lisäksi, kun muutoksia tapahtuu.
Omavalvo ntasuunnitelman julkisuus ja rrähtävillä olo
Omavalvontasuunnitelman on nähtävänä palvelukeskuksen aulassa. Lisäksisuunnitelma on luettavissa
kuntayhtymän www-sivuilla.

TOIMINTA-AJATUS ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 4.1

Toiminta-ajatus Haukivuoren palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka sijoittuu
hoidon porrastuksessa laitoshoidon ja kotihoidon välille. Hoito on suunnattu ikäihmisille, joilla on
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona
omaisten tai kotipalvelujen turvin, mutta eiviåt tarvitse sairaalatasoista laitoshoitoa.
Tehostetussa palveluasumisessa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta toimintakykyä ylläpitävän
työotteen avulla. Tavoitteenamme on tukea toimintakyvyn säilymistä ja asiakkaan näköistä arkea

Arvot ja toimintaperiaatteet
Tehostettu palveluasuminen korostaa ikäihrnisen elämänlaadun merkitystä ja kokonaisvaltaista
hyvinvointia asiakkaan voimavarojen heikerrtyessä. Toimintaa ohjaaviin arvoihimme Haukivuoren
palvelukeskuksella kuuluvat kodinomaisuus, turvallisuus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja
omatoimisuuden tukeminen toimintakykyä ylläpitävän työotteen keinoin, sekä asukkaan kunnioitus
yksilönä ja hänen elämälaatunsa turvaaminen. Asukkaita tuetaan ja kannustetaan käyttämään omia
jäljellä olevia voimavarojaan, jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään.
Itsemääräämisoikeutta pyritään kunnioittamaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asukas, omaiset ja
henkilökunta yhdessä pyrkivät sellaisen asurinympäristön luomiseen, mikä tukee asukkaan
identiteettiä, luo kodikkuutta ja auttaa monipuolisen vuorovaikutuksen muodostumisessa.
Asukkaiden taustasta, sairaudesta, kulttuurista, uskonnosta, varallisuudesta tai hoidon
haasteellisuudesta riippumatta heitä kohdellaan ja hoidetaan tasa-arvoisesti. Asukasta, hänen
elämänhistoriaansa ja kotiaan kunnioitetaan; koputetaan oveen ennen kuin mennään sisään ja
puhutellaan asukasta hänen toivomallaan tavalla. Asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan
ja päivitetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä/asioidenhoitajan
kanssa.

RISKINHALLINTA 4.1.3
Riskien hal I i n na n jä rjestelmät ja menettelytavat
Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset
työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa.
Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi
tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja
mien toteuttaminen. Palveluntu
vastuulla o että riskinhallinta kohdistetaan kaikille

omavalvonnan osa-alueille
HaiPro-järjestelmä,

Menetelmänä ennakoinnissa

ja

h aittatapahtumien

ilmoittamisessa on

Riskienhallinnan työnjako
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvclnnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että
työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuur;asioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden
varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen
asenneympäristön luomisessa turvallisuusl<ysymyksiä kohtaan. Riskienhallinta vaatii aktiiviéia toimia
myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason
-riskien arviointiin,
omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

ja

Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta
vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virl'reistä sekä muutoksessa elämisiä, jotta turvallisten ja
laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiañtuntemus saadaan
hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja
kehittämiseen.

Työyksikössä toimintaa voivat vaarantaa sisiäiset ja ulkoiset, sekä ympäristöstä, erilaisista koneista
ja laitteista että henkilöistä aiheutuvat uhkatekijät, kuten altistuminen mikrobeille.
Työyksikön riskienarviointi tehdään Essote:n riskienarviointilomakkeelle, jossa arvioidaan mahdolliset
riskit ja toimenpiteet niiden ennaltaehkäisenriseksi/poistamiseksi.
Riskien arviointi

ivitetään säännöllisesti kahden vuoden välein tai

en mukaan

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?
Hoitohenkilökunta kertoo huomatuista riskeistä yms. lähiesimiehelle, sekä asiat kirjataan tai ilmoitetaan
olevissa olevilla järjestelmillä esim. HaiPro.
Riskien käsitteleminen
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja
raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun
tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien
käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos
tapahtuu vakava, korvattavia seurauksiia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista
informoidaan korvausten hakem isesta,

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten
dokumentoidaan?
HaiPro -ohjelman kautta ilmoitetaan erilaiset poikkeamat ja läheltä piti- tilanteet. Ne käsitellään
yhdessä henkilökunnan kanssa. Tämän tarkoituksena on vähentää ja ennaltaehkäistä uusien

ne

riskitilanteiden
istä henkilökunnalle
Korjaavat toime n piteet

ja

Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteidern
haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat
toimenpiteet, joilla pyritään estämään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun
muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi.
Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset,

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja
haittatapahtumiin?

Haittatapahtumat, poikkeamat, virheet ilmoitetaan potilasturvallisuus HaiPro- raportointi
järjestelmällä sähköisesti. Tapahtumat käsiteltään niin, että määritellään tarvittavat toimenpiteet
asian korjaamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi Tapahtuman syy selvitetään, jolloin sen
tapahtuminen voidaan estää uudelleen,
Asiakkaalle tapahtuneet haittatapahtumat kirjataan myös Effica- potilastietojärjestelmään ja
tiedotetaan asiakkaalle ja ltai omaiselle.
Viilto- ja neulanpistotapaturmista tehdään työturvallisuus ilmoitus HaiPro-ohjelman kautta. Ohjelma
lähettää tiedon työterveyshuoltoon.
Hygieniaohjeissa on ohjeet viilto-ja pistotapaturmien ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen. Henkilöstön on
mahdollista lukea ohjeet sähköisesti Essoten lntranetistä.
Riskikartoitukset tehdään aina säännöllisesti kahden vuoden välein tai aina tarvittaessa

Muutoksista tiedottam i nen
Läheltä piti tilanteet ja niihin liittyvät toimenpiteet käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa
työyhteisön henkilöstökokouksessa, Toimenpiteet kirjataan ja ne ovat näin koko henkilökunnan
luettavissa. M¡käli toimenpiteet asian korjaamiseksi vaativat lisäresursseja, viedään asia
organisaatiossa eteenpäin.

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 4.2
Palvelutarpeen arvioi nti
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä
tai asioidenhoitajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja
niiden vahvistamisesta, Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn
palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen
arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä
ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila,
turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.

Miten asiakkaan palvel un tarve arvioidaan

-

mitä mittareita arvioinnissa käytetään?

SAS-työryhmä arvioi asiakkaan hoidontarpeen ja tekee päätöksen tehostettuun palveluasumiseen
hakijaksi hyväksymisestä. Asiakas saa tästä kirjallisen päätöksen. Kun asiakas saa paikan tehostetun
palveluasumisen yksiköstä, hänelle tehdään asiakasmaksupäätös. Asiakasmaksulakiin perustuva
maksupäätös tehdään tuloselvitysten perusteella ja päätös lähetetään tiedoksi asiakkaalle tai hänen
asioitten hoitajalleen. Hoito- ja palvelumaksut määräytyvät Essoten päätöksen mukaisesti. Maksuja
tarkistetaan vuosittain.

Miten asiakas jaltai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?
Asiakas jaltai hänen omaisensa ovat mahdollisuuksien mukaan mukana palvelutarpeen arvioinnissa

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai
kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan (KHHOSU ja HOKE). Suunnitelman tavoitteena on auttaa
asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon la
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Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laadi taan ja miten sen toteutumista seurataan?
Asiakkaalle nimetään oma-lvastuuhoitaja ja laaditaan hoitosuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa
palvelujen piiriin tulosta. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä
asiakkaan/omaisen/ tai hänen asioiden hoitajansa kanssa ja se päivitetään asiakkaan tilanteen
muuttuessa tai vähintään puolivuosittain,
lu
un nitel ma on
lla viesti tää
alve

il

Suunnitelmassa pyritään huomiomaan asiakkaan toiveet siten kuin se on palvelukeskuksessa
mahdollista ja asiakkaan turvallisuus, sekä hoivan tavoite huomioiden. Apuna palvetutarpeen
arvioinnissa on mittareina mm. RAVA, MMSE ja GDS.
Asiakaspalautteet käsitellään ja kehitetään palvelukeskuksen toimintaa niiden perusteella

Mikalo solmii asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen palvelukeskuksen osalta
Valioisän nöinti h uolehtii Kotipirtin vuokrasopimukset.

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- j a palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen
mukaisesti?
Jokaisen työntekijän vastuulla on perehtyä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Esimies seuraa,
että suunnitelmat on tehty asiakkaittain.

Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistam i nen
Itsemääräämisoikeus on perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen,
koskemattomuuteen ia turvallisuuteen, Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös
hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan
tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta huomioiden kuitenkin
asiakkaan turvallisuus ja mahdollinen sairauden myötä heikentynyt kyky itsensä ilmaisuun tai sen
realiteetteihin.

Miten yksikössä vahvistetaan asi akkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten
yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta

yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?
Asiakkaan itsemäärämisoikeutta pyritään noudattamaan kaikissa toiminnoissa niin pitkään kuin se on
mahdollista ja asiakkaan turvallisuus sekä hoivan tavoite huomoiden mahdollista. Asukkaat asuvat
omissa kodeissaan ja hoitajat kunnioittavat sitä, Asukkaan toiveet huomioidaan mahdollisuuksien
mukaan.

Itsemääräämisoi keuden rajoittam isen periaatteet
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina
oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan
silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua.
Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset.
Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti
henkilön ihmisarvoa kunnioittaen, Rajoittamistoimia arvioidaan joka toteuttamiskerralla erikseen.
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Rajoitteiden käytöstä keskustellaan asiakkaan, jos se hänen terveydentila huomioiden on mahdollista,
tai omaisen kanssa ja päätöksen rajoitteiden käytöstä tekee hoitava lääkäri. Rajoitteiden käyttö kirjataan
aina asiakastietoihin.
Rajoitteiden käyttöä pyritään välttämään/ vähentämään hoitajien hoitokäyttäytymiseilä; kiireetön ja
rauhallinen lähestymistapa rauhoittavat asiakasta ja vähentävät rajoittamisen tarvetta.
Rajoitteita käytetään asiakkailla ainoastaan heidän oman turvallisuutensa takaamiseksi. Rajoitteet,
joita käytetään, ovat esim. turvavyö pyörätuolissa tai laidat vuoteessa, joilla estetään esim. âsiakkaan
kaatuminen tai putoaminen. Rajoitteiden vaikutuksia seurataan havainnoimalla, kirjaamalla ja
tiedottamalla yksikön yhteisissä palavereissa, Tarvittavat rajoitustoimenpiteet arvioidaan aina
asiakaskohtaisesti, niin että ne ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään tai uhkaavaan
vaaratilanteeseen nähden.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesfa on erilliset ohjeet.

Asiakkaan kohtelu
Asiakkaan osallisuus
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
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. Myös asiakkaan tarve ja läheisten toiveet voivat olla
ristiriidassa, jolloin toivomme rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä kehittämistyön edistämiseksi.

Palautteen kerääminen

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat ¡¡ksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan
keh ittäm lseen? M iten asiakaspa la utetta kerätää n?
Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakkailta ja omaisilta saadun palautteen perusteella (keskustelut,
puhelut, sähköposti). Jatkuva palveluun liittyvä palaute lomake on saatavilla eri ryhmökodeissa, joihin
voi palautetta antaa palvelukeskuksen asukkaat, heidän omaiset sekä ulkopuoliset vierailijat. Myös
asukaskokoukset toimivat palautteen annossa. Palautteen voi antaa myös henkilökohtaisesti
esimiehelle,
Sähköisesti palautetta voi antaa Essoten www-sivujen kautta. Palautteet lähetetään yksiköittäin niiden
toiminnasta vastaaville esimiehille. Esimies vastaa palautteisiin n. kuukauden sisällä, mikäli palautteen
antaja on pyytänyt selvitystä ja on oikeutettu sitä saamaan.
Mu

istutus-ja ka ntel umenettely järjestel mä on käytössä.

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä
Asiakastyytyväisyyskyselyjen vastaukset analysoidaan ja tulokset sekä palaute käsitellään yhdessä
henkilökunnan kanssa. Tulokset toimitetaan myös vanhustenpalvelujen johtajalle. Mikäli palaute
johtaa toimenpiteisiin, se huomioidaan, Palaute käydään läpi myös omaisten kanssa mahdollisuuksien
mukaan.
Asiakaspalautteet käsitellään tulosyksiköissä jatkuvastija niiden perusteella pyritään kehittämään
yksikön toim ntaa. Yksiköiden työntekiiö de n tulee olla tietoisia sovituista käytännöistä. Kertvnvttä

asiakaspalautetta ja sen vaikuttavuutta toiminna n parantamiseen seurataan ja arvioidaan myös
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen johto ryhmässä sosiaali- ja potilasasiamiehen valmistelun
pohjalta

Asiakkaan oikeusturva

a) Muistutuksen vastaanottaja
Vanhuspalveluluiden johtaja
Niina Kaukonen
Porrassalmenkatu 35-37, 501 00 Mikkeli
b) Sosiaaliasiamiehen nimija yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palvetuista

1

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES
Potilas- ja sosiaaliasiarnies
Puh:044 3512 818
arkisin 9-14
sosiaa li. poti lasasiamies@essote.fi

Yksikkö
Potilas- ja sosiaaliasiamies

Toimipaikka
Mikkelin keskussairaala
Porrassalmenkatu 35-37 MIKKELI

Potilasasiamiehen tehtävänä on :
1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
4. tiedottaa potilaan oikeuksista
5. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen, hoidon sisältöön, tai siihen, onko
potil a a n hoidossa tapahtunut hoitovahin ko
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset
käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?
Asiakastyytyväisyyskyselyjen vastaukset analysoidaan ja tulokset sekä palaute käsitellään yhdessä
henkilökunnan kanssa. Tulokset toimitetaan myös vanhustenpalvelujen johtajalle. Mikäli palaute
aiheuttaa toimenpiteitä, se huomioidaan. Palaute käydään läpi myös omaisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan,
Asiakaspalautteet käsitellään tulosyksiköissä ja niiden perusteella pyritään kehittämään yksikön
toimintaa. Yksiköiden työntekijöiden tulee olla tietoisia sovituista käytännöistä. Kertynyttä
asiakaspalautetta ja sen vaikuttavuutta toiminna n parantamiseen seurataan ja arvioidaan myös
Essoten johtoryhmässä sosiaali- ja potilasasiam iehen valmistelun pohjalta.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylte
Toimintayksikön vastuuhenkilö tai johtava
imeistää
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PALVELUN SISÄLLöN OMAVALVONTA
Hyvinvointi a, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
a) Asiakkaiden fyysis en, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toiminta kyvyn ja hyvinvoinnin

edistäminen
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Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitel miin kirjataan tavoitteita , jotka liittyvät päivittäiseen
liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuksee n ja kuntouttavaan toimi ntaan.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden
toteutum ista seu rataan?
Asiakkaan toimintakyky kirjataan hoitosuunnitelmaan ja omahoitaja miettii tavoitteet ja keinot
toimintakyvyn ylläpitämiseksi/ parantamiseksi. Asiakkaiden fyysistä toimintakykyä ja hoidontarvetta
arvioidaan mm. Rava:n ja MMSE:n avulla. Virkistystoimintaa järjestetään päivittäisten toimintojen
yhteydessä. lsompia tapahtumia (mm. kesä-, syys- ja joulujuhlat, laskiaisriehat, päiväkodin lasten
esiintymiset ym.)järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Ehtoollishartaus pidetään säännöllisesti
Haukivuoren palvelukeskuksel la.

Ravitsemus
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravlnnon ja nesteen saantia
sekä ravitsemuksen tasoa?
Yksikön ruokahuollosta vastaa Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut. Ateriakokonaisuus on
suunniteltu vastaamaan ikäihmisten ravitsemuksellisia tarpeita. Asukkaiden hoitosuunnitelmaan ja
elämisen toiminnot- lomakkeelle on kirjattu asukkaiden ravitsemukselliset tarpeet, erityisruokavaliot
sekä makutottumukset. Asukkaiden erityisruokavaliot ja ruoan koostumukset tiedotetaan ruoka- ja
puhtauspalveluille ja he toteuttavat sen siltä osin mitä se on mahdollista.
Hoitohenkilökunta osallistuu ateriahuoltoon ja huolehtii asukkaiden ruokailun sujumisesta (tarvittaessa
syöttäminen). Asukkaille tarjotaan aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan lisäksi
mahdollisuus myöhäisiltapalaan/ yöpalaan, jotta yöpaasto ei ylitä suosituksen mukaista 11 tuntia.
Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan mm
inon mittauksilla a tarvittaessa nestelistan avulla

Hygieniakäytännöt
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat
hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta
huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen.
Henkilökunta noudattaa aseptista työskentelytapaa, Yksikössä on nimetty hygieniavastaava, joka
vastaa henkilökuntaa koskevasta ajantasaisesta hygieniaohjeistuksesta. Ruoka- ja puhtauspalvelut
huolehtii yksikön tilojen puhtauspalvelusuunnitelmasta ja puhtauspalveluiden toteutuksesta.
lnfektiotartuntojen ehkäisemiseksija epidemioiden leviämisen estämiseksi tehostetaan mm.
käsi hyg ieniaa ja ta rvittaessa rajoitetaa n viera uja.
iI

Asiakastyössä käytetään työnantajan tarjoamia työvaatteita.Toimitiloissa siivouksen hoitaa koulutettu
erillinen henkilökunta. Jätteet lajitellaan ohjeiden mukaan. Riskijätteiden käsittelystä erillinen ohje.

Terveyden- ja sai raan hoito

HaukivuorenpalvelukeskuksenlääkärinätoimiiHaukivuorentervéy@
asukkaiden lääketieteellisestä hoidosta. Lääkäriä voidaan konsultoida ajanvarauskirjan kautta.
Tarvittaessa asiakkaiden asioita hoidetaan rnuuna aikana päivystävän lääkärin kanssa,
Erikoissairaanhoitoon asukkaat pääsevät tarvittaessa hoitavan lääkärin lähetteellä.
Kiireellisessä sairaanhoidossa otetaan yhteys 112:een, hoitavaan lääkäriin tai Ensineuvoon.
Akuuteissa tapauksissa asukas lähetetään am bulanssilla päivystykseen.
Kuoleman tapauksissa toimitaan ylilääkärin antaman erillisen ohjeen mukaisesti.
Työskentelemme kokonaisvaltaisesti ja huornioimme terveydenedistämisessä asiakkaiden yksilölliset
voimavarat ja mahdollisuudet osallistua.
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?
Yksikön henkilökunta seuraa asukkaiden terveydentilaa säännöllisesti mm. verenpaineen-ja
verensokerin mittauksilla ja painonseurannalla, sekä päivittäisellä havainnoinnilla.
Yksikön sairaanhoitajat vastaavat asiakkaan sairaanhoidollisista tarpeista ja esim. vuosikontrollien
toteutumisesta.

c)Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?
Yksikön sairaanhoitajat sekä lähihoitajat.

Lääkehoito
a) M iten toimi ntayksikön lää kehoitosu u nnitelmaa seurataan ja päivitetään?
Lääkelistan tarkastus, säännöllisesti tai voinnin muutosten mukaan. Palvelukeskuksessa on käytössä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän lääkehoitosuunnitelma. Sen lisäksi yksikössä
on käytössä palvelukeskuksen oma lääkehoitosuunnitelma, josta ilmenee yksikön omat käytännöt ja
ominaispiirteet.
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta?
Haukivuoren hyvinvointiaseman omalääkäri. Kotihoidon ylilääkäri.

Tiedonkulku varmistetaan moniammatillisella yhteistyöllä , tarvittavien ammattilaisten kesken. Essotella
on käytössä turvasähköpostiyhteys, jolla siirretään ammattilaisten kesken tietoja.
Alihankintana tuotettavilta palveluntuottajilta edellytetään omavalvontaa esim. ateriapalveluissa
Asioista käydään myös jatkuvaa keskustelua yhteistyökumppaneiden kanssa.

ASIAKASTURVALLISUUS 4.4
Yhteistyö tu rvallisu udesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien
viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo-ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa
edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista
onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös
holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta
henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on
ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään,
Asiakasturvallisu us varmistetaan riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla, henkilökunnan
asianmukaisella ohjeistamisella ja täydennyskoulutuksella, Asiakasturvallisuutta varmistetaan myös
tilojen, laitteiden ja välineiden hyvällä ylläpidolla ja huollolla. Yksikössä on turvallisuussuunnitelma, jota
päivitetään säännöllisesti. Työyksikön turvallisuutta (asukkaat ja henkilöstö) valvotaan ja kehitetään.
Haukivuoren palvelukeskuksella on Anvia securi oy:n hoitajakutsujärjestelmä. Ulko- ja hoivayksiköiden
ovissa on sähköinen lukitus ja ovikoodi. Ovikoodien tunnukset ovat vain hoitohenkilökunnan tiedossa.
Kahdessa hoivayksikössä on videokameravalvonta yöaikaan. Haukivuoren palvelukeskuksen pääovella
on kameravalvonta.

Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

ïarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä.
Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon
ammatillinen osaaminen. Yksikössä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia ja hoiva-avustajia.

Henkilöstömitoitusta suunniteltaessa ja arvioitaessa huomioidaan asiakkaiden toimintakyky ja
avuntarve, yksikön palvelurakenne sekä henkilöstöön ja työn organisointiin liittyvät tekijät.
Haukivuoren palvelukeskuksella hoitohenkilöstö koostuu sekä hoitotyötä, että avustavia tehtäviä
tekevistä työntekijöistä (sairaanhoitajat, lähihoitajat, hoiva-avustajat). Vakituisessa työsuhteessa olevat
työntekijät täyttävät sosiaalihuollon henkilöstölle asetetut kelpoisuusehdot.
Haukivuoren palvelukeskuksella työskennellään ympäri vuorokauden, kolmessa vuorossa. Asukkaita
palvelukeskuksella on 43, joista 3 jaksohoito paikkoja.
Essotella on käytössään kuntarekry-järjestelmä, mikä pitää sisällään työntekijätarpeen kartoituksen,
uusien työntekijöiden haastattelut ja henkilö-, tutkinto- ja työtodistusten todentamisen, kelpoisuuden
tarkistamisen, varsinaisen työntekijähaun (sisäiset ja ulkoiset ilmoitukset, hakemusten
vastaanottaminen, haastatteluvalinnat) sekä valintapäätöksistä ilmoittamisen. Yksikön esimies
haastattelee avoimien toimien työntekijäehdokkaat ja tekee päätökset valinnoista.
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Tilapäisen henkilöstön osalta käytetään Respa -varausohjelmaa, johon tarve ilmoitetaan. Jos
varausjärjestelmän kautta ei löydy sijaista, eikä sisäisin järjestelyin saada tehtävää täytettyä, voidaan
palkata ulkopuolinen sijainen. Pyrimme käyttämään samoja sijaisia, jotta he tuntevat asiakkaat ja talon
tavat.

Henkilöstön rekrytoinnin perlaatteet
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työla sä ädä
työntekijöiden, että työnantajien oikeudet
velvo il
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja
tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskentelevìä
opiskelijoila ja pitkään töistä poissaolleita.
a) Miten yksikössä huolehdita an työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä
asiakastyöhön, asiakastietoje n käsittelyyn ja tietosuojaan?
Haukivuoren palvelukeskuksella noudatetaan Essoten yleistä perehdytysohjetta,
omavalvontasuunnitelmaa ja lääkehoitosuunnitelmaa perehdytyksen runkona. Perehdytyksen
toteutu mista seurataa n perehdytysloma kkeel la,
Uuden työntekijän käytännön perehdytyksestä vastaa yksikön sairaanhoitaja, jolla lisävastuu ja sijaistaa
esimiestä. Työyksikköön on nimetty opiskelijaohjauksesta ja perehdytyksestä vastaava työntekijä.
Perehdytyksessä työntekijälle/ opiskelijalle tiedotetaan Etelä-savon sosiaali- ja terveyspalvelujen yleiset
käytännöt ja toimintaohjeet (mm. henkilöstöhallintoon, työterveyshuoltoon ja työsuojeluun liittyvät asiat
sekä palvelukeskuksen työskentelytavat ja toimintaohjeet.

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus?
Haukivuoren palvelukeskuksella vakituinen henkilökunta täyttää sosiaalihuollon henkilöstölle asettamat
kelpoisuusehdot. Osaamiskartoituksilla ja kehityskeskusteluin seurataan henkilökunnan koulutustarpeita
ja täydennyskoulutusta järjestetään sen mukaisesti. Koulutuksen toteutumista seurataan mm.
koulutusportfolioilla ja lääkehoidon loki-kirjalla. Vanhuspalveluilla on Mikkelin ammattikorkeakoulun
kanssa yhteistyössä Moodle- alusta, minkä kautta koulutukset toteutetaan,
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?
Haukivuoren palvelukeskkuksen siivouksesta huolehtii Essoten omat siivoojat.
Ruokapalvelut: Mikkelin kaupunki
Palvelukeskuksen pyykkihuolto on järjestetty ostopalveluna pesulan kautta. Henkilökunnan työvaatteet
menevät Mikkelin keskuspesulaan.

Teknolog iset ratkaisut
Asiakasturvallisuus varmistetaan riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla, henkilökunnan
asianmukaisella ohjeistamisella ja täydennyskoulutuksella. Asiakasturvallisuutta varmistetaan myös
tilojen, laitteiden ja välineiden hyvällä ylläpidolla ja huollolla. Yksikössä on turvallisuussuunnitelma, jota
päivitetään säännöllisesti. Työyksikön turvallisuutta (asukkaat ja henkilöstö) valvotaan ja kehitetään.
Haukivuoren palvelukeskukselle on laadittu turvallisuussuunnitelma, missä henkilökunta ohjeistetaan
toimimaan erilaisten hätätapausten varalta. Palo/rakennustarkastuksen tehdään pelastustoimen
aikatauluksen mukaisesti.
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Hoitajakutsujärjestelmän huollosta vastaa sen toimittaja. Hoitajilla käytössä älypuhelimet, joihin
asiakashälytykset tuleva ja kutsupainikkeiden toimivuus tarkastetaan. Sähkökaikojen varáta on
varajärjestelmä, joka tarvitsee erillisen käynnistämisen.

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turvahälytyksiin vastaaminen varmistetaan?

ja kutsulaitteiden toimivuus ja

Asiakasturvallisuutta kehitetään osana yksikön toimintaa. Hyvinvointiteknologiayksikkö arvioi nykyisen
järjestelmän toimintaa ja kehittää suunnitelmaa asiakkaiden turvallisuuden pãrantamiseksija
järjestelmän uudistamiseksi.
Asukkailla on käytössään hoitajakutsu, jolla voivat tehdä hälytyksen.
Lisäksi testataan aika ajoin järjestelmän toimivuutta.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto
Fysioterapeutti auttaa apuvälineiden hanki nnassa sekä niiden huoltotarpeen kartoituksessa sekä
käytössä. Lisäksi hoitajat seuraavat apuvä lineiden kuntoa ja toimivuutta ja tilaavat apuvälineitä, joihin ei
tarvita erillistä lausuntoa,

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkei sta vastaavan henkilön nimija yhteystiedot
Terveydenhuollon laitteisto huolletaan asianomaisen laitteen toimittajan/huollon puitteissa, Essoten
laiterekisteriin kuuluvat laitteet huolletaan Essoten omana toim intana.
Asiakas- ja potilastietojen käsittely
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä
tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen
tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa, Asiakkaan suostumus ja tietojen
käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas-- ja
potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen

käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon
ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ia siten eri
käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja
korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä
lietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjaltinen-päätés
kieltäytymisestä ja sen perusteista.

Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista,
huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja
terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava
huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin.

on tietojenkäsittelyä suunnitellessa

Asiakkaan potilastietoja ei anneta hoitajien toimesta, vaan tietoja tarvitseva pyytää ne kirjallisesti Essoten
lomakkeistoa käyttäen.
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a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä

noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen
käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksiköile ta adittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen
liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?
Asiakirjojen käsittelyllä tarkoitetaan asukastietojen keräämistä, tallentamista ja käyttöä, luovuttamista,
muuttamista, poistamista, säilyttämnistä ja hävittämistä sekä mahdollisia muita asiakastietoihin
kohdistuvia toimenpiteitä. Kerättävien asiakastietojen tulee olla asiakkaan hoivan ja huolenpidon
kannalta tarpeellisia. Asiakkaan voinnista tehdään tarvittavat kirjaukset potilastietójärjestelmään.
Virheellisten merkintöjen korjaaminen tai tarpeettoman tiedon poistaminen tehdääñ slten, että korjatun
merkinnän lisäksi myös alkuperäinen merkintä jää talteen ja on luettavissa mahdollisia myöhemmin
tehtäviä tarkistuksia varten. Asiakastietojen käsittely on perusteltua turvallisen hoidon ja hoivan
saavuttamiseksi. Asukkaan tietoja saavat käsitellä hoivaan ja hoitoon osallistuvat työniekijät. 'Asiakirjat
ovat salassapidettäviä ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus säilyy myös
toiminnan tai tehtävän päättymisen jälkeen. Tietosuojarikkomusepäilystä ilmoitetaan
tietosuojavaltu utetu le.
I

Asiakastietojen luovuttaminen vaatii asiakkaan suostumuksen. Jos asiakas itse ei kykene tähän,
suostumuksen voi antaa asukkaan omainen. Hoitajat eivät anna asiakas- tai potilastietoja
esim.tulosteina, vaan niitä tarvitseva pyytää Essoten lomakkeiston avulla tarvitsemansa tiedot.
Sosiaalihuollon asiakasta koskevien tietojen kirjaamisesta ja suojaamisesta säännellään henkilötietolain

(52311999) lisäksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (B12I2OOO).

Asiakaslain 3 luvussa säädetään asiakastietojen salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa
pidettävien tietojen luovuttamisesta. Asiakastietojen sähköisestä käsittelystä säädetään sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (15912007¡ Henkilötietolaki
edellyttää, että henkilötietoja käsitellään laillisesti, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa
noudattaen.

b) Miten huolehditaan henkllöstön ja harjoitte lijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan
I i ittyvästä perehdytyksestä ja täyden nys ko u I ut uksesta?
Henkilöstön perehdyttäminen tietosuoja- ja salassapitoasioihin on osa yksikön yleistä perehdytystä.
Tietosuojakoulutusta annetaan kaikille työntekijöille. Työntekijät suorittavat netissä kanta.fija Nãvisectietosuojakoulutukset sekä - testit. Testien tulokset säilytetään esimiehellä.

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Hämäläinen Markus.
markus.. hamalainen(at)essote.fi
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Omavalvontasuunnitelma toimiiosana yksikön laadunvalvontajärjestelmää. Yksikön toimintoja
kehitetään säännöllisestija toimintoja seurataan mm. havainnóimalla ja saadun palautteen aïulla.
Työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia seurataan työhyvinvointisuunnitelman päivitysten
yhteydessä sekä kehityskeskusteluissa. Osaamiskartoituksilla seúrataan työntekijöid"n or""rirtu
¡,
koulutustarpeita.
Yksikkö siirtynyt käyttämään HOKE kirjaamisalustaa v.2019 alusta (hoitokertomusta, jossa kirjaus
rakenteisesti). Asiakasta koskevat asiat kirjataan hoitokertom ukseen.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa
yhteydessä,

tai tarvittaessa työyksikön

kehittämistyön

Paikka ja päiväys
Haukivuori 26.6.2019
Allekirjoitus

1r* L6¡ç,.-,.Tiina Väisänen
Asumispalvelujen esimies
tiina.vaisanen
essote.fi
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYöDYNNETTY SEURAAVIA oPPAITA, oHJEITA JA
LAATUSUOSITUKSIA:

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

-

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas

2012.pdf

SJM:n julkaisuja 12011l.151t Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon
johdolle ja turvallisu usasiantuntijoille
STM : n j u lka

isuja (201 4:41: Lastens uoje

I

u

n laatus uos itus

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksija palvelujen parantamiseksi

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

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen.
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle
- http://www.vtt.fi/files/proiects/tvporh/opas terveydenhuoltoorqa n isaatioiden vaa ratjì pa htu mista oppimiseks_l. pdf
Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa

Turvallisen lääkehoidon

s uu n

nittelu n tueksi:

-

Turvallinen lääkehoito -opas: htto://www.stm.filjulkaisut/navta/ julkaisu/1083030

-

Valviran määräys 412010:

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn
- Rekisteri-jatietoturvaselosteet:

_
-

iatietosuoiaselosteet, htm I
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:
syYNj/

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja
hallintoon sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:
http ://www.sosiaal iportti.f i/F_ilç/eef 1 4b 1 9-bacÊ4820-9f6egcc407f 1 0 e6d/S os iaa h u.o o n + as ia kas ap
ak rj at. pdj)
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