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LOAAAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voimaan 1. 1. 2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen
toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytännössä.Erilliseen ohjeeseen on avattu kunkin sisältökohdanosalta
niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä
siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöönjää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma.

Omavatvontasuunnitetma laaditaan toimintayksiköiden lisäksi sosiaalihuolton tukipalveluille ja sosiaalityön palveluille, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyvien palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja
Nimi

_Y-tunnus 01R'i082-0

Kunta
Kunnan nimi Somero

Kuntayhtymän nimi
Sote-alueen nimi

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus
Nimi Tuulentuvan ryhmäkoti
Katuosoite Leivontie 9

Postinumero ":ii40Q

Postitoimipaikka Somero

Sijaintikunta yhteystietoineen Somero
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Kehitysvammaisten aikuisten ryhmäkoti, u vakituista asukasta, l tiLapäjsoaikka
Esimies

Johtava sosiaalityöntekijäMaija Mero p. 044 7791 220, maiia.meroosomero fi,
Vastaava Ohjaaja Sini Kylämäkip. 040 1268 409, sini. kylamaki(a)somero.fi

^ Valvira

So^itialj- ja terveysdldn
lupa- ja valvontdvirasto

Toimintalupatiedot

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista
toimintaa harjoittavat yksiköt)
Palvelu, johon lupa on myönnetty
Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Rekisteröintipäätöksen ajankohta
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Ostopalvelujen tuottajat
Kaupungin ulkoiset palvelut:
Jätehuolto / Lassila & Tikanoja, puh. oio 636 7000 arkisin klo 7-17
BiojätehuoLto / Loimi-Hämeen Jätehuolto, puh. vaihde (03) 424 26oo
Kuljetuspalvelu / Palveluliikenne Kasi-Linja0400 196328
Ruokakuljetukset / Millanjuhlapalvelut 044 9746390
Erityishoito, -neuvola / V-S Erityishuoltopiiri, puh. vaihde 0400 gzg 220 (ark. 8-l5. 30)
Lindström Oy / Vuokramatot, as. neuvoja puh. 02 01116211 - asiakasnumero: 1029384
Talohuolto / Someron Telkkarit oy, puh. 02-7733580. päivystys puh. 0440-535635
Isännöinti/ ASPA, Hyttinen Jukka puh. 040-6605129
Kaupungin sisäisetpalvelut:
Lääkekuljetus / Ecotekola, Lehtinen Riina puh. 044-7791429

Pyykki / Pesula, puh.548 ELintarviketiLaukset/Someron terveyskeskuksen keittiö puh.
02-7792538

Pyykkikuljetukset / Ecotekola, Lehtinen Riina puh. 044-7791429

Kiinteistön korjaus yms. / Tekninen toimi, Kauppi Jari puh. 249, Someron Talkkarit oy,
puh, 02-7733580, päivystys puh. 0440-535635 2
Ateriat / Terveyskeskuksen keittiön esimies. Soile Levokoski puh. 541
ATK-palvelut / Tukihenkilöt puh. 290 tai 292 tai 294

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen
palvelujen laadusta.
Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden?
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Sosiaali-

Yksikön henkilökunta raportoi poikkeamista tai virheellisestä toimituksesta suoraan
palveluntuottajalle tai yksikön esimiehelle laatupoikkeamien korjaamiseksi.
Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa?

Kyllä

^ Ei

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palvelua tuotetaan. Toiminta-ajatuksen tulee
perustua toimialaa koskevaan lainsäädäntöön. Keskeiset sosiaalihuollon palvelua ohjaavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
sekä erityislakeina lastensuojelu- ja vammaispalvelulaki sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta, mielenterveys- ja päihdehuoltolaki ja vanhuspalvelulaki.
Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus?
Tuulentuvan ryhmäkoti on aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Ryhmäkoti tarjoaa kehitysvammaisille asiakkailleen ohjaustaja apuajokapäiväisissäarjen askareissa henkilökohtaistentarpeiden mukaisesti
yhdessäasiakkaan kanssa toimien.
Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskevien erityislakien (vammaispalvelu, kehitysvammahuolto) ohella sosiaalihuoltolainja sosiaalihuollon asiakkaan asemastaja oikeuksista annetun lain periaatteisiin.
Arvot ja toimintaperiaatteet

Sosiaalihuollon palveluiden tulee toteuttaa sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä periaatteita. Palveluiden tulee edistääja ylläpitäähyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein
tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun
ja kohteluun sosiaalihuollossa.
Arvot liittyvät läheisesti myös työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja
myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. Toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoitteitä ja asiakkaan asemaa yksikössä/palvelussa. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa
toimintaperiaatteet muodostavat toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa.
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Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet ovat osa omavalvontasuunnitelmaa ohjaten omavalvonnan toimeenpanoa.
Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet?
Keskeiset periaatteet ovat:
itsemääräämisoikeus

yhdenvertaisuus
osallisuus

esteettömyys
Arvot ja toimintaperiaatteet
Jokainen ihminen on arvokas

Ei ole yhtä ainoaa tapaa toimia.
Itsemääräämisoikeusjokaisella, mutta se tuo myös vastuuta.
Yhteisöllisyys
Talossa on yhteisesti asukkaiden kanssa sovitut säännöt, yhteisten titojen käytästäjoita jokaisen tulee noudattaa.
Turvallisuus

Luodaan turvallinen elinympäristö niin asukkaille kuin työntekijöillekin.
Toiminta on asiakaslähtöistä.Tuulentuvan toimintaperiaatteissa korostuu itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen omatoimisuutta tukemalta. Luomme asiakkaillemme mahdollisuuksia tehdä valintoja tukien oman minäkuvan kehitystä.
Henkilökuntaon pätevääja ammattitaitoista. Henkilökuntaa lisä koulutetaan tarvittaessa.

Ammattieettiset periaatteet (Lähihoitajan eettiset ohjeet (2006). SuPer ry, ), Sairaanhoitajan eettiset ohjeet (Sairaanhoitajaliitto 1996)

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO
RISKIENHALLINTA
Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen
Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuunnitelman ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tunnistamista ei
asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä voi ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin
puuttua suunnitelmallisesti. Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun
liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan
saaman palvelun näkökulmasta.

o

Valvi ra
Sosiaali-Ja lefveyialan
!upd- ja vdlvöntavirasio

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä henkilöstömitoituksesta

tai toiminta-

kulttuurista, jossa avointa turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua
fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja tolmintatavoista kuten esimerkiksi perusteeton asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai

asiakkaiden keskinäisestä käyttäytymisestä. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen
summa. Riskienhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstöettä asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia
Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta
ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden to-

teutuminen on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Esi-

miehen vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toiminnassa asiakas- ja
potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin.
Riskienhallinnan työnjako

Johdon ja esimiesten tehtävänäon huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöilläon riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimava-

roja. Esimiehillä on päävastuu myönteisen asenneym pariston luomisessa epäkohtien ja
turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.
Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä,
jotta tuvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvannan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.
Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi,
jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.
Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista
Tuulentuvan ryhmäkodissa on käytössä riskienhallinta suunnitelma, joka päivitetään
kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, Suunnitelmassa on huomioitu talon sisäiset

ja ulkoiset riskit. Lisäksi meillä on lääkehoidon suunnitelma, jonka perusteella toteutamme turvallista lääkehoitoa TuuLentuvan ryhmäkodissa. myös Lääkehoitosuunnitelma päivitetäänkerran vuodessa tai tarvittaessa,
Riskien tunnistaminen
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Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet
tunnistetaan.

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 S:n mukainen ilmoitusvelvollisuus?

Tapahtuneista riskitilanteista tehdään ilmoitus valtakunnalliseen Haipro -ohjelmaan
sekä keskustellaan työyhteisön kesken ja muiden tarvittavien tahojen (työterveyshoitaja, palolaitos jne. ) kanssa, jolloin voidaan suunnitella ennaltaehkäisevä toimenpide
asian uusimista välttääksemme. Haiproa tehdessävoidaan samalla sivustoita valita,
tehdäänkö potilasturvallisuuteen liittyvä poikkeama ilmoitus (Haipro) vai työturvallisuuteen liittyvä poikkeama ilmoitus (Turpa). Havaituista riskeistä ja poikkeamista raportoidaan työyhteisössä vastaavalle ohjaajalle tai tarvittaessa johtavalle sosiaalityöntekijälle
tai perusturvajohtajalle. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on ilmoitusvelvoLtisuus

raportoida havaitsemistaan epäkohdista.
Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupotkkeamat ja
riskit?
Suullisesti tai sähköpostitse henkiLökunnaLLe.

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen
Haittatapahtumien ja läheltä p1t1 -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen,
analysointi ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössäon palvelun tuottajalla, mutta työntekijöidenvastuulta on tiedon saattaminen
johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijoiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Haittatapahtumatja läheltä piti -tilanteet kirjataan haipro-järjestelmään.Ne käsitellään
työyhteisön kesken ja pohditaan, miten niiltä vältyttäisiin jatkossa. Työtapaturma ja väkivaltatilanteissa tehdään työturvallisuusilmoitus, Lievemmät haittatapahtumat käsiteltäänvastaavan ohjaajanjohdolla työyhteisöntiimipalavereissa.
Korjaavat toimenpiteet

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkassa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja
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niihin perustuen menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjaan.
Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen:
Laatupoikkeamat, epäkohdat ja Läheltä piti -tilanteet sekä haittatapahtumat käsitellään
tiimipalaverissa haipro-järjestelmää apuna käyttäen. Tuohon järjestelmään kirjoitetaan
myös kehittämisideat.
Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano
Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?
Sähköpostitse,tiimipalavereissaja raporttivihon avulla sekä suullisesti.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön/palvelusta vastaavan esimiehen ja
henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilot. Omavalvonnan suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaat mahdollisuuksiensa
mukaan: Hyvän käytännön malli on esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton hankkeessa
kehitetty Meidän oma valvontasuunnitelma - Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa.
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Johtava sosiaalityöntekijä,vastaava ohjaajaja henkilökunta
Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)
Vastaava ohjaaja Sini Kylämäki, p. 040 1268 409 sini. kylamaki@somero. fi
Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.
Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus?
Yksikönomavalvontasuunnitelma tarkastetaanja päivitetäänkerran vuodessa sekätarviItäessä.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus
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Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman
erillistä pyyntöä tutustua siihen.
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?
Yksikön kansiossa H-asemalla, kaupungin internet sivuilla ja yksikön ilmoitustaululla.

5 ASIAKKMN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, lähetsensätai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtanaon 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 palvelun tarve arvioidaan - mitä mittareita arvioinnissa käytetään?
Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään palvelusuunnitelma,joka päivitetäänkerran vuodessa tai tarvittaessa. Tähän palaveriin pyydetään kaikki asiakkaan palveluiden järjestämisen tai palveluntarpeen arvion kannalta muutoin keskeiset henkilöt, Palvelusuunni-

telman Laatimisesta vastaa vammaistyön sosiaalityöntekijä yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa.

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Kaikki oleelliseksi nähtävättahot kutsutaan palaveriin mukaan. Omaisillaja Läheisillä
myös mahdollisuus osallistua palvelutarpeen arviointiin.
Hoito- ja palvelussuunnitelma
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan.

Suunnitelman tavoitteena on auttaa

asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleenja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua
asiakas/palvelusuunnitelmaa ja jotta viestitään muun muassa palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Hoito- palvelu- tai kuntoutussuunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa ja palvelussa riippuu ennen kaik-
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kea työntekijöiden hyvästä perehdyttämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen ja suunnitelman toteutumatta jääminen on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä
riski.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa säädetään, että

erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään

kuuden kuukauden välein, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lain 42a §:ssäon säädetty
palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattavista asioista.

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan iäkkäänhenkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan.

Keskeinen omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa.
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?

Kts. yllä, PalvelusLiunnitelman toteutumista seurataan yksikössä säännöllisesti, mm asiakkaan palveluiden ajantasaistamisella suunnitelman mukaiseksi.
Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakaan näkemys tulee kuulluksi?
Asiakas osallistuu itse suunnitelman laatimiseen. Asiakkaan mielipide selvitetään ja
myös eriävät näkemyksen kirjataan.
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja
toimii sen mukaisesti?

Ohjaaja osallistuu suunnitelman laatimiseenja tiedottaa sen sisällöstämuille työntekijoille yksikköön suullisesti ja kirjaamalla asian asiakkaan potilaspapereihin.
Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30a 5)
Sijaishuollossa olevalle lapselle tulee tarvittaessa laatia erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää lastensuojelulain 30 5:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Suunnitelma tulee laatia viipymättä lapselle, jos häneen on kohdistettu tai tullaan kohdistamaan rajoitustoimenpiteitä, eikä hänelle ole aiemmin laadittu hoito- ja kasvatussuunnl-

telmaa. Suunnitelman tarkoituksena on rajoitustoimenpiteiden ennaltaehkäisyja niihin
varautuminen.

Hoito- ja kasvatussuunnitelman tarkoituksena on havainnollistaa asiakassuunnitetmaan
kirjatut tavoitteet ja kuvata yksityiskohtaisesti, miten lapsen tarpeisiin vastataan turvaten lapsen hyvä kohtelu. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tehtävä yhdessä lapsen
kanssa. Suunnitelmaa varten on kuultava myös lapsen huoltajia ja se on annettava t1edoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.
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Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?
Ei koske yksikköä.
Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa
henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänäon kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeuttaja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi
mahdollisuus esittää toiveita myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisensitiivisissä tilanteissa. (Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu (OKV/1/50/2018), Vammaispalvelulen käsikirja).

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten

yksityisyyttä, vapautta päättääitse omista jokapäiväisistätoimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseenelämään?
Tuulentuvan ryhmäkodissa korostetaan itsemääräämisenoikeutta ennalta sovituin toimintatavoin, jotta asukkaat tietävät varmasti käytössä olevat toimintatavat esim. ruokailujen suhteen. Tuulentuvassa on ruokailuajat, jolloin ruoka on tarjolla tai haettavissa
omaan huoneistoon välitöntä tai myöhempää käyttöä varten. Pyrimme antamaan asukkäille vaihtoehtoja aina kun siihen on mahdollisuus. Tämän avulla luomme oppimisen
kulttuuria ja valintojen tekoa, jota itsemääräämisoikeuden toteutuksessa tarvitaan. Tär-

keääon myös vahvistaa tietoa siitä, että itsemääräämisoikeustuo myös vastuuta asukkaalle itselleen hänen oman elämän hallinnasta sekä omista päätöksistä.
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen,
ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön Itsemääräämisoikeutta.
Lastensuojelua, kehitysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole säännöksiä asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden

terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeuttarajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava
lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön thmisaryoa kunnioittaen. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöistäja välineistä.
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asia-

kasta hoitavan lääkärinettä omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan
hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakasasiakirjoihin.
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Lasten ja nuorten Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulain (417/2007) 11 Luvussa samoin kuin kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa lain (519/1977) 3a luvussa on säädetty kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistettavista rajoitustoimenpiteistä. Vanhuspalveluissa ei ote erityisiä säännöksiä rajoittamistoimenpiteistä.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa on säännökset

erityishuollossa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeudenvahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä.
Mistä Itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössäon sovittu ja ohjeistettu?
Ryhmäkodissa noudatetaan "Vähemmän rajoittamisen' -periaatetta. Tämä toteutuu ennakoLListen toimintaohjeiden ja sopimusten myötä. Asukkaille on laadittu henkiLökohtainen IMO -suunnitelma asiakkaan ja omaohjaajan yhteistyönä. Mikäli rajoittaminen kui-

lenkin katsotaan tarpeelliseksi/välttämättömäksinoudatetaan toiminnassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 a Lukua,jonka säädöksistäon henkilökunnalle annettu STM:n tiivistelmä (Liitteenä).

Ryhmäkodissaon tehty yhteisetjärjestyssäännöt,asukkaidenja ohjaajien yhteistyönä.
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia asukkaita talossa. Järjestyssäännöt koskevat yhteisiä
tiloja, jos asukas ei ota näitä huomioon on hänet mahdollista poistaa yhteisistä tiloista
omaan asuntoonsa turvataksemme muiden asukkaiden terveys sekä turvallisuus.
Mitä rajoittavia välineitäyksikössäkäytetään?
Yksikössäei ole käytössärajoittavia välineitä.

Lastensuojelun sijaishuollon yksilöille on säädettyvelvollisuus laatia yksikölle yleinen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma osana omavalvontasuunnitelmaa. Sen laatimisessa ja
tarkistamisessa on kuultava yksikköön sijoitettuja lapsia ja heille on annettava mahdollisuus osallistua suunnitelman tekemiseen ja se tulee käydä läpi yhdessä lasten kanssa.
Suunnitelma on erillinen asiakirja, joka tulee sijoittaa kaikkien nähtäville. Suunnitelma
tulee lähettää tiedoksi lapsen sijoituksesta vastaavalle kunnalle ja lasten asioista vastaa-

ville sosiaalityöntekijöille. Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma tulee arvioida ja tarkistaa vuosittain. Suunnitelman sisällöstä on annettu yksityiskohtaiset säännökset lasten-

suojelulatn 61 b S:ssä. Lisätietoasuunnitelmasta löytyy THL:n ylläpitämästälastensuojelun käsikirjasta.

Laadittu pvm

Tarkistettu pvm

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Usein sosiaalipalveluista tehdyissä kanteluissa tulee esille asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle
tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Pal-
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velun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle vi-

ranomaiselle. Yksikössätulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan.
Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan?

Jos on tapahtunut epäasiallista kohtelua asiakasta kohtaan henkilökunnantai muun utkopuoLisen tahon puolelta tulee siitä informoida mahdollisimman pian vastaavalle oh-

jaajaLte. Hän käy keskustelun tapahtuneesta mukana olleiden tahojen kanssa yhdessä
ja erikseen sekä tilanteesta tehdään tarvittaessa Haipro -ilmoitus. Tarvittaessa otetaan
yhteyttäjohtavaan sosiaalityöntekijääntai perusturvajohtajaan.
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensäkanssa käsitelläänasiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Kts. yllä.
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 kehittä-

mistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölleja asiakkaalle,
on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa
huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvannan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään?
Pyrimme keskustelemaan ja järjestämäänomaisia varten eriteemoilLa olevia omaisten
päiviä,jolloin saamme tiivistettyä Tuulentuvan ryhmäkodinja omaisten sekä asukkaiden
välistä yhteistyötä. Suullinen palaute toiminnasta kirjataan ylös Lifecare -tietojärjestelmaan tai henkilökunnan viesti-vihkoon. Palautteita tulee käsitellä rakentavasti ja ohjaajan
tulee tehdä tarkentavia kysymyksiä kuten; miten asia voitaisiin tehdä omaisen/ asukkaan mielestä toisin.

Miten saatua palautetta hyödynnetääntoiminnan kehittämisessä?
Vastaava ohjaaja kerää kaikki palautteet ja tekee niistä yhteenvedon, joka käsitellään
työntekijöiden omassa palaverissa sekä tarvittaessa asukaspalaverissa. Omaisille tietoa
annamme omaistenpäivänyhteydessä.Tämänjälkeen keskustellaan, onko asioille olemassa jokin toinen toimintamalli, tai tapa jolla voisimme tavoittaa tavoitteet paremmin.
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Asiakkaan oikeusturva

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyväänsosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saa-

maansa kohteluun tyytymättömälläasiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa

myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on
käsiteltäväasia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.
Muistutuksen vastaanottaja
Sosiaalitoimisto, Jänistie l, 31400 Somero

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
Sosiaatiasiamiehentehtäväon neuvoaja avustaa asiakasta, tiedottaa asiakkaan oikeuksistaja toimia muutoinkin sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. SosiaaLiasiamies auttaa asiakasta myös muistutuksen tekemisessä kohtelusta sosiaalitoimen asiakkaana.
Sosiaaliasiamiehen tehtäviä Somerolla hoitaa 1. 1. 2012 alkaen Varsinais-Suomen sosiaa-

lialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab.
Sosiaaliasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi

Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse 050 559 0765 puhelinaikoina: ma klo 12-14ja ti-

to klo g-ii, pe ei puhetinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttaen.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista

Kuluttajaneuvontana- pe klo 9-15: 029 553 6901 (kesäaikana klo 10-14)
Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsiteilaan ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?
Kaikki palvelua koskevat muistutukset käsitelläänjohtavan sosiaalityöntekijän ja vastaavan ohjaajan toimesta.

Muistutuksesta ja vastauksesta muistutukseen annetaan tieto myös asiakkaan kotikunnan vastaavalle sosiaalityöntekijälletai paLveluohjaajalLe(asiakaslaki 23§)
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Tavoiteaika muistutusten käsittelylle Viivytyksettä, viimeistään 2 viikon kuluessa.

6 PALVELUN SISÄLLÖNOMAVALVONTA
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Lasten patvelujen laatua on kuvattu THL:n ylläpitämässäLastensuojelun laatusuosituksessa.
Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista
toimintakykyä sekä osallisuutta?
Asiakkaita kuullaanja kirjataan asiakkaan omiin tietoihin Lifecare -tietojärjestelmään.
Seuranta tapahtuu päivittäin tietojärjestelmän avulla sekä havainnoimalla asiakkaan

yleistilassa tapahtuvia muutoksia sekä TOIMI -menetelmällä (TOIMI» menetelmä psykososiaalisen toimintakyvyn kuvantaminen), jonka avulla seuraaminen/edistyminen /
taantuminen selvemmin osoitettavissa. Asiakkaan vointia ja arjen sujumista havainnoidaan päivittäin.

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen:
Asukkailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin avustajakeskuksen avustajien avulla.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien taväitteiden toteutumista seurataan?

Päivittäinseuraamalla asiakkaan vointiaja kirjaamalla siitä LifeCare-potilastietojärjesteLmäänsekä suullisesti. Tarvittaessa pyritään puuttumaan epäkohtiin huomioiden asiakkaan itsemääräämisoikeus.
Ravitsemus

Ravinto ja ruokailu sekä niihin liittyvä tapakulttuuri ovat keskeinen asiakkaille tärkeä
osa monia sosiaalihuollon palveluja. Ravitsemuksessa huomioidaan ruokavtraston voimassa olevat väestötason ja eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset.

Ruokailun järjestämisessä on huomioitava asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot
(diabetes, autoimmuunisairaudet, ruoka-aineyliherkkyydet, -allergiat ja -intoleranssit)
niin, että kaikki osapuolet voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Uskontoon tai eettiseen va-

kaumukseen perustuvaa ruokavaliota ovat osa monikulttuurista palvelua, mikä tulee palvelussa ottaa huomioon.

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty?
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Tuulentuvassa tarjottavat päivittäiset ateriat valmistetaan Someron terveyskeskuksen
keittiössä,
Keittiön ruoka noudattaa valtakunnallista ravitsemussuositusta

huomioiden erikoisruo-

kavaliotja dieetit.

Tuutentuvan ateriatiLaukset tehdäänJAMIX -järjestelmän kautta,joka huomioi päiväkohtaiset ruokailijat.

Järjestelmän avulla pystytään vähentämään hävikkiä. Tuulentuvassa tarjottavien ruo-

kien laatua tarkkaillaan omavalvonnan avulta, seuraamalla kylmälaitteidenja saapuvien
Lämpimienruokien lämpötiloja.
Asukkaiden painonseurantaa on tarvittaessa. Ohjataan ruuan annostelussa lautasmallin
mukaisesti.
Asukkaan ostoksilla tuetaan asukasta valitsemaan elintarviketuotteet

asiakaskohtaisten

ravitsemussuositusten mukaisesti (yksilölliset tarpeetja rajoitukset).
Huom! Yöpaastoei saa olla yli ll h
Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon?
Kts. yllä
Miten asiakkaiden riittävääravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan?

Kts, yllä
Hygieniakäytännöt
Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen.
Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden
leviämisen torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa (Ohje 2/2020).
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje normaaliajan tilanteeseen ja lisäksi poikkeusajan tilanteisiin.
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden
tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden
hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti?
Yleinen hygieniataso on osa arjen työskentelyä, ja sitä seurataan päivittäin.
Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään?
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Noudattamalla voimassa olevia suosituksia, tarvittaessa toimia tehostetaan. Yksikössä

on mahdollisuus eristykseen, siltä asiakkaiden käytössä on omat vuokrahuoneet.
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?
Siivous on järjestetty kaupungin tilahallinnon toimesta.

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuolton
toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti?
TuuLentupa on koti, joten pyykkihuoLto toteutetaan yhdessä asukkaiden kanssa seuraten pesuohjeita. Lakana-ja pyyhepyykki Lähetetäänterveyskeskuksen pesulaan. Lähihoitajan ja hoiva-avustajan tutkinnot antavat valmiudet toteuttaa puhtaanapitoa ja
pyykkihuottoa ohjeiden mukaisesti.
Terveyden- ja sairaanhoito
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen
varalta.

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?
Tuulentuvan henkilöstö vastaa asukkaiden riittävästä terveyden -ja sairaanhoidosta,
sekä sen ennaltaehkäisystä yhdessä yksikön lääkärinja tarvittaessa erikoislääkärien
avulla. Hampaiden pesu suoritetaan asukasta ohjatenja tarvittaessa auttaen. Asukkaat
käyvät säännöllisesti suuhygienistillä, jonka ohjeiden mukaisesti tarvittaessa tehostetaan suun hoitoa. Kuolemantapausten varalta on Tuulentuvassa toimintaohjeet ja tarvittaessa on myös mahdollista konsultoida terveyskeskusta tai muita yksikköjä.
Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?
Pitkäaikaissairaiden asukkaiden terveyttä seurataan havainnoimalla sekä erikseen tehtavien lääkärin määräämintutkimuksin / seurantakäynnein.
Kuka yksikössävastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?
Tuulentuvassa on yksi sairaanhoitaja, joka arvioi tarvittaessa hoitoon ohjauksen ja tekee
tarvittavat sairaanhoidolliset toimenpiteet. Tuulentuvassa käy 4-6 vko. n välein lääkäri
arvioimassa ei kiireelliset lääkärikäyntiätarvitsevat käynnitja seuraamassajatkohoitotoimenpiteet.
Lääkehoito

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvalli-
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nen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä
yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä. Oppaan mukaan palvetuntuottajan on nimettäväyksikölle lääkehoidonvastuuhenkilö.
Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä
puutteista tai epäselvistä menettelytavoista lääkehoidonja lääkehuoltoon toteuttamisessa.

Miten lääkehoitosuunnitelmaaseurataan ja päivitetään?
Yksikön Lääkehoitosuunnitelma on laadittu vastaava ohjaajan, sairaanhoitajan toimesta, noudattaen STM:n Turvallinen lääkehoito - opasta, johon Someron kaupungin perusturvassa koko

lääkehoito perustuu. Lääkehoitosuunnitelman hyväksyy yksiköstä vastaava lääkäri.
Jokaisen ohjaajan velvollisuuksiin kuuluu lukea suunnitelma henkilökohtaisesti. Lukeminen
varmistetaan suunnitelmaan Liitettävällä Lukulistalla. joka on kuitattava lukemisen jälkeen.
Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja tarpeen mukaan.
Kuka vastaa lääkehoidosta?
Vastaava ohjaaja Sini Kylämäki ja ohjaaja/tiimivastaava Heli Messi vastaa Tuulentuvan lääke-

hoidon toteutuksesta, sekäyksikön lääkeLuvalLisetohjaajat yhdessäyksikön Lääkärin
kanssa.

Monialainen yhteistyö
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäidenastakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakasvoi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai
varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannaita toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeääon tiedonkulku eri toimijoiden välillä.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan
tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty?
Asiakkaalle on nimetty sosiaalityöntekijä,joka koordinoi asiakkaan palvelukokonaisuutta yhdessäTuulentuvan omaohjaajan kanssa.

7 ASIAKASTURVALLISUUS
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
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Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden

osalta sosiaalihuollon lainsää-

dännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden
turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella.
Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin 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 holhoustoimtlain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain
mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoinkohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen.
Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan
toimintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen
(1280/1994) 4 S:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden
kanssa?

h-lenkitökunta kouluttautuu asiakkaita hyödyttävissä koulutustilaisuuksissa, asiakkaiden kanssa
yhdessäja sekä erikseen. Esim. Yhdessä henkilökunta ja asukkaat toteuttavat pelastautumisharjoituksia palo-ja pelastuslaitoksen ohjeistuksella.

Tuutentuvan kaikilla vakinaisilla asukkailla on joko yleinen edunvalvonta tai oma henkilökohtainen asioiden hoitaja, joka yleensä on omainen. Edunvalvonta koskee vain taloudellista edunvalvontaa.

Otamme yhteyttä tarvittaessa muihin palveluntuottajiin asiakkaan suostumuksetta sekä sään-

nöllisillä ennalta sovituilla menetelmittä (laboratorio, lääkärikäyntijne.)
Säännölliset yhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa.

Työntekijöiden vastuulla on arjen asiakas-ja työturvallisuudesta vastaaminen. Työntekijöiltä on
sosiaalihuoltolain 48 g:n mukainen iLmoitusvelvotlisuus tilanteissa, joissa havaitsee puutteita.
Tarvittaessa työsuojelun kanssa tehdään tarkastuskäyntejä, Pelastussuunnitelma on päivitetty
vuonna 2020.

Henkilöstö

Hoito- ja hoivahenktlöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

Henkilöstösuunnittelussaotetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö,kuten
esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa varhalskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki,
joka tuli voimaan 1. 3. 2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös lu19
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vassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästäja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissähuomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen
osaaminen.

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään
suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtavat, henkilöstömitoitus ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan
kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan
myös poikkeustilanteissa.
Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenktlöstön määräja rakenne?
Yksi vastaava ohjaaja (sairaanhoitaja), 9 ohjaajaa (lähihoitaja, kehitysvammaisten ohjaaja)ja 2 hoiva-avustajaa. Lisäksituetussa asumisessa työskentelee 2 ohjaajaa (lähihoitaja).

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet?
Sijaisia palkataan tapauskohtaisesti sairaslomiin sekä vuosilomiin ellei vuoroja pystytä
sisäisesti täyttämään. Ensisijaisesti sijaisiksi haetaan ammatillisen pätevyyden omaavaa
henkilökuntaa. Palkattomiin vapaisiin voidaan rekrytoida vastaavan tutkinnon omaava
sijainen.

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?
Tuulentuvan henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan työnohjauksen keinoin, jota tarjotaan tarvittaessa.

Someron kaupungilla on käytössäTYHY -toiminta, jolla pyritään Lisäämääntyöhyvinvointia sekä kehittämään työviihtyvyyttä. Tämän Lisäksi Tuulentuvassa pyritään avoimesti keskustelemaan toimintamenettelyistäja tapahtuneista tilanteista. Tilanteiden
purku tulee tapahtua mahdollisimman pian tapahtumanjälkeen.
Riittäväja kohdistettu koulutus tukee henkilökuntaaerilaisissa ohjaajan tehtävissä Lisäten työmotivaatiota sekä kehittämään toimintatapoja Tuulentupaan sopivaksi. Jokaisen
työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu, jossa keskitytään kyseisen
työntekijänomiin henkilökohtaisiintarpeisiinja kiinnostuksen kohteisiin. Näiden kehityskeskusteluiden jälkeen esimies koostaa koko työyksikön kattavan koulutussuunnileiman

Miten varmistetaan vastuuhenk1lö1den/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että
lähiesimiestyöhönriittävästi aikaa?
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Tuulentuvassa on henkiLökunnaLLe määritelty omat vastuualueet. Lisäksi esimiestä ei
lasketa vahvuuteen, vaikka onkin hoitotyössä apuna,
Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön määrä?

TuuLentuvassa työskentelee 2 hoiva-avustajaa.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntöja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitäotetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Rekrytointitilanteessa työnantajan tulee tarkistaa hakijaa koskevat rekisteritiedot sosiaalihuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteristä (Suosikki). Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille.
Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?
Tuulentuvan ryhmäkodissa rekrytointi periaatteena noudatetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön ketpoisuuslakia kaikissa rekrytointi tilanteissa. Vastaavan ohjaajanja ohjaajien ammattioikeudet tarkistettavissajulkiterhikistä.
Vastaavan ohjaajan tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto Sairaanhoitaja AMKtai aikaisempi sitä vastaava tutkinto.
Ohjaajan tehtäviin vähimmäis- koulutus vaatimus on sosiaali-ja terveyshuollon perustutkinto eli lähihoitajan tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto. Hakijalle katsotaan
eduksi aiempi kokemus kehitysvamma-alalta, joustavuus ja soveltuminen kolmivuorotyöhön. Myös tiimityötaidot ja asiakkaiden hyvä kohtelu ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Hoiva-avustajan tehtäviin vaatimuksena on hoiva-avustajan koulutus (60 OSP) sekä soveLtuvuus kyseenomaiseen tehtävään.
Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa
työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?
Lasten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote.
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstöperehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen
käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös ykstkössätyöskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuk21
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sen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeudentukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissasäädetääntyöntekijöidenvelvollisuudesta
ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautuminen. Erityisen tärkeä täydennyskoulutuksen osa-alue on
henkilökunnan lääkehoito-osaamisen varmistaminen.

Kehitysvammaisten erityishuoltosta annetun lain (519/1977) 42a §:ssä säädetäänerikseen erityishuollon toimintayksikön henkilökunnan perehdyttämisestä ja ohjeistamisesta
työmenetelmiin ja keinoihin, joiden avulla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Erityishuollon toimintayksikön henkilökunta on koulutettava rajoitustoimen tarpeen ennaltaehkäisemiseen ja niiden asianmukaiseen käyttämiseen.
Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja
omavalvonnan toteuttamiseen.

Jokaiselle uudelle työntekijälle pyritään turvaamaan 1-2 pvä perehdytys aika. jolloin työntekijä
kulkee toisen työntekijän parina. Samalla kun hän perehtyy käytännössä, on hänellä käytössää
myös kirjallinen perehdytysmateriaali. johon hän voi palata aina tarpeen vaatiessa myös jatkossa.

Laaja-ataisen perehdytyksen turvaamiseksi on Someron Kaupungin intranetin sivuille ohjeistukset uuden työntekijän perehdytykseen sekä lista, johon voi kuitata tehdyt perehdytys toimenpiteet.

Asiakastietojen käsittelyyn on erillinen tietokoneella tehtävä koulutus/ perehdytys, jonka jokainen työntekijä tulee tekemään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koulutus on nimeltään
Tietoturvan ja tietosuojan peruskurssi.
Koulutus sisältää seuraavat osa-alueet:

Tietoturvallisuuden perusteoria ja lähtökohdat
Sosiaali- ja terveyshuoLLon Lainsäädäntö

Tietojen käsittelyjä luovutus
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
Turvalliset käytännön toimitavat
Sosiaalinen krakkerointi

Potilastietoarkiston verkkokoulutus kuuluu myös perus perehdytykseen. Siinä käydään läpi
mm. arkiston perustoimintoja, potilasasiakirjojen käyttöäja luovutuksia sekä informointia, suostumuksiaja kieltoja.

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?
Tärkeimmätja laaja-alaisimmat koulutukset toteutetaan yhdessä koko työyksikön kanssa. Täman lisäksi, on mahdollista hakeutua lyhytaikaisiin 1-2 pvä mittaisiin koulutuksiin, jotka tukevat
ryhmäkodin toimintaa ja sen asukkaiden arjesta selviytymistä. Näitä koulutuksia voi jokainen
itse etsiäja esittää koulutushakemus Vastaavalle ohjaajalle/johtavatle sosiaalityöntekijälle.
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Tämän lisäksi työpaikallemme tulee kehitysvammaliiton järjestämistä koulutuksista informaatiota sekä erityishuoltopiirin sisäisistä koulutuksista.
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48-49 §) tehdä
ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen.

Ilmoitusvelvollisuuden

toteuttamisesta on laadittava toimin-

tayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei
ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on
korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn
alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle.
Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku
3 Riskienhallinta).

Toimitilat

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden
käytön periaatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen
liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistelaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten
asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi:

-

Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät?
Miten asukas voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa

sisustukseen

Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on
pitkään poissa.
Tilojen käytön periaatteet
Yhteiset tilat:
2 kpl olohuonetta

l kpl ruokailusali
tuulikaappi

asukkaiden vapaassa käytössä
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Käytäväkahden osaston välillä
2 kpl henkilökunnan toimistoa (molemmissa päissä yksi)
2 kpl Henkilökunnan pukuhuonetta, jossa yksi yhteinen wc .> 2 suihkua

Vain henkilökunnan käy

to' ;sä

sauna ja pukuhuone

2 yhteiskäytössäolevaa inva wc:tä
Siivouskomero
Pesula
Jakelukeittiö

asukkaiden käytössäohjatusti

Titapäishuone
Henkilökohtaiset tilat (13 kpl asuinhuoneistoja)
Huoneistot ovat kooltaan 28-43

m2, lisäksi asuntoon kuuluu lukittavissa oleva lasitettu

terassi. Jokaisella Tuulentuvan ryhmäkodin asukkaalla on oma huoneisto henkilökohtäisessä käytössään, myös titapäiseLLä paikalla olevalla asukkaalla. Asukkaat asuvat

vuokrasuhteessa ja heillä on myösjokaisella oma sähkösopimus sähköyhtiön kanssa

sekä kotivakuutusjoka kattaa hänellävuokralla olevan asunnon sekäjyvitetyn osuuden
yhteisistä tiloista, TiLapäishuoneen kohdalla sähkö kuuluu vuokraan. Asumistilat ovat
vain vuokranmaksajan käytössä eli asukkaan, Asunnot ovat vuokralaisen mahdollista
sisustaa omien mieltymystensä mukaisesti. Rakenteellisiin muutoksiin tulee aina olla

erillinen tupa ASPA- säätiöltä. Huoneistoon ei ole lupa mennä asukkaan ollessa poissa
ryhmäkodista, ellei asukas anna siihen itse henkilökohtaisesti Lupaa esim. pyykinvientiä
varten. Muut asiat hoidetaan aina asukkaan itse ollessa läsnä.

Jokainen asukas siivoaa itse ohjatusti omien kykyjensä mukaisesti ohjaajan ohjeistuksen tuelta, Myös pyykit asukas pesee halutessaan itse ohjaajan opastuksella 1-2 krt viikassa tai tarvittaessa. Tarvittaessa myös ohjaajat pesevät asiakaspyykkiä asukkaan luvalta.

Teknologiset ratkaisut
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvatvontaka-

meroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä
olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai ei-

vät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstävastaa. Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvät periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta
ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä.

Kuluttajaturvallisuustain (920/2011) 7 S:n 13 kohdassa säädetäänturvapuhelin- tai muun
vastaavan palveluntuottajan velvollisuudesta laatia turvallisuusasiakirja, joka sisältää
suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Turvallisuusasiakirja
voidaan pykälän 2 momentin mukaan korvata tässäomavalvontasuunnitelmassa huomioon otetuilla asioilla.
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Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköltä on käytössään?
Tuulentuvan ryhmäkodissa on käytössä Everon -turvajärjestelmä. Järjestelmään kuuluu kulunvalvonta ilta/yöaikaan (klo, 21-07. 00) hläLytin sijaitsee jokaisessa asukashuoneistosta terassille menevällä ovella. Tämän lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön asuntokohtaisesti turvaran-

neke. joka on liitetty samaan palveluun. Hälytyksentullessa, hälyttääohjaajien puhelinja sähköpostiin tulee tiedote automaattisesti hälytyksen laadusta. Tuulentuvan ulko-ovella on kuvalUnen ovipuhelin, jolla voidaan kontrolloida sisäänpääsyä klo 21. 30-06. 45 välisenä aikana, jolloin
ulko-ovi on lukittu sähköisesti.

Talossa on käytössämyös sprinklerijärjestelmä. Hälytys rekisteröityyvälittömästihälytintauluun,josta tieto menee viipymättäesim. palolaitokselle, Are Oy koe testaa hälyttimien toimimisen l krt/ kk. Tulipalon sattuessatulee soittaa myös 112,jotta varmistutaan, että pelastuslaitos
saa hälytyksen.

Lisäksitalossa on sadevesikaivon hälytinjärjestelmä.Are oy vastaa myöstästähälytysjärjesteLmästä.

Näiden yhteyshenkilönä toimii vastaava ohjaaja Sini Kylämäki puh. 040-1268409.

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimtvuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan?
Kts.yllä. Ohjaajat vastaavat kutsuun mahdollisimman nopeasti sen tultua.
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot?
Vastaava ohjaaja Sini Kylämäki p. 040 1268 409, Everon vastaava Heli Messi 044 7791
405

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeita koskeva ohjaus ja valvonta siirtyi Valviralta
vuoden 2020 alussa Fimealte. Terveydenhuollon laitteiden käyttöön, huoltoon ja käytön
ohjaukseen sosiaalihuollon yksiköissä merkittäviä turvallisuusriskejä, joiden ennaltaehkäiseminen on omavalvonnassa huomioon otettava asia.

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia

tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettäväätaitetta tai tarviketta, jonka valmistaja
on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai
korvaamiseen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat.
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Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa
(24-26 S). Organisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä
noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla an'
nettuja säädöksiä.

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?
Omahoitaja anoo asiakkaalle tarvittavat apuvälineet ja varmistaa asianmukaisen huollon toteutumisen. Apuvälineiden käytön ohjauksesta vastaa koko henkilökunta. Jos
apuvälineissähavaitaan toiminta häiriötä,josta on asukkaalle aiheutunut vaaraa, tulee
siitä tehdä Haipro-ilmoitus.

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset?

Jokaisellatyöntekijällävelvollisuus tehdä asianmukainen ilmoitus havaitessaan vaaratilanteen. Valvotaan haipro-ilmoitusten avulla.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
Toimintaterapeutti, Someron kaupunki puh. 044-7792515.

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELYJA KIRJAAMINEN
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

seen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin
henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä
tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössäsosiaalihuollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu
lainsäädännössätarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan
EU:n yleistä tietosuola-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen
tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö.
Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrit-

telee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan esimerkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän
lukuun. Rekisterinpitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on
pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla).
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Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetäänasetuksen 3 lu-

vussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta
käsittelystä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ia terveydenhuollon vksikäille viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 19h S:ssäsäädetystä tietojärjestelmien käytölle aselettujen vaatimusten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on

erillinen asiakirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa
yksikön omavalvonnan kokonaisuutta.
Asiakastyön kirjaaminen

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa,
kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon

tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuksen perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakir-

joista (254/2015) 4 S:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen
ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussa-

kin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvemmin asiakirjarakenteiden avulla, joista THL tulee vuoden 2020 aikana antamaan asiaa

koskevan määräyksen. Lain 3 luvussa säädetään asiakasasiakirjothin kirjattavista perustiedoista.

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen?
Jokaisen henkilöstönjäsenen on käytävätietoturvakoulutus, johon kuuluu seuraavat
osiot:

Tietoturvallisuuden perusteoriatja lähtökohdat,sosiaali- ja terveyshuollon lainsäädäntö tietojen käsittelyjä luovutus, salassapito- vaitiolovelvollisuus, turvalliset käytännon toimintatavat sekä sosiaalinen krakkerointi.

Tämän lisäksi jokainen työntekijä tekee myös Kansallisen terveysarkiston Kanta verk-

kokurssinjoka sisältää mm. arkiston perustoimintoja, potilasasiakirjojen käyttöäja luovutuksia sekä potilaan informointia, suostumuksiaja kieltoja.
Jokaiselle työntekijälle tehdään vielä erikseen kirjallinen sopimus vaitiolovelvoUisuudestajoka koskee kaikkea asiakastyössä tapahtuvaa toimintaa.
Koulutuksista saatavia todistuksia säilytetään Tuulentuvassa.

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti?
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Jokainen huolehtii omalta osaltaan. Myös esihenkilö seuraa kirjaamista ja antaa siitä
tarvittaessa palautetta.

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen
käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöäsekäyksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

Erikseen nimetty perehdyttäjä kertoo edellä mainituista koulutuksista ja niiden suorittamisvelvollisuudesta, Vastaava ohjaaja perehdyttää uutta henkilöstöäja harjoittelijoita

tietokoneella tehtävien testien tekemiseen sekätiedottaa henkilöstöätarvittavasta täydennyskoulutuksesta.

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?
Kts.yst yllä

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Atk-tuki atktuki(a)somero. fi

Tamminen Päivi p. 044 779 2620

paivi. tamminen@somero. fi

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?
Kylläx

Ei Q

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista
saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyyja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.
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