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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Nimi: Suomen Kuurosokeat ry Y-tunnus: 0398350-8

Kunta: Tampere

Sote-alue: Pirkanmaan hyvinvointiatue

Yhteystiedot: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere

Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa tuotetaan vammaispaLveLu- ja sosiaaLihuoltolain mu
kaista tehostettua patveLuasumista kuurosokeilLe, kuulo-, näkö ja/tai kuuLonäkövammai
sille asiakkaiLle. Asiakaspaikkamäärä 40.

Yksikön esimies Risto Hoikkanen 040- 566 1371 risto.hoikkanen@kuurosokeat.fi

Toimintalupatiedot

AtuehaLLintoviraston/VaLviran Luvan myöntämisajankohta:

17.9.2007/ Ympärivuorokautinen yksityisten sosiaaLipalveLuiden antaminen/tehostettu
palveLuasuminen.

ILmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipaLvelut)

Rekisteröintipäätöksen ajankohta: 17.9.2007

Alihankintana ostetut paLveLut ja niiden tuottajat:

KiinteistöhuoLto: HH-kiinteistöpaLvetut Oy, Tampere

Palvetuntuottaja varmistaa ostopaLveLun sisälLön Laadun ja asiakasturvatLisuuden vuosit
taisissa tapaamisissa ostopalveLuiden tuottaj an kanssa. ALi hanki ntana palveluja tuotta
valla paLveLuntuottajaLla on voimassa oLeva omavaLvontasuunniteLma.
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Kuurosokeiden Toimintakeskuksen asumispalveluyksikössä tuotetaan asiakkaan elämänti
Lanteen huomioivaa, ammattitaitoisesti toteutettua sosiaaLi- ja terveydenhuoLLon paLve
lua turvaLtisessa ympäristössä. PaLveLukokonatsuus pohjautuu asiakkaan yksitötLisiin päi
vittäisiin tarpeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään kommunikaatioon ja asiakkaiden tie
donsaantiin. PalveLuasumisen tuotteiden kuvaus ja Laatu sekä tuotekortti eriLtiseLLä doku
mentilLa.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Toimintakeskuksen työntekijöiden toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, asiakkaan arvosta
minen ja ammatiltisuus. Tämä näkyy asiakkaan yksitöLlisyyden, oman kielen, kuLttuurin
ja toiminnatListen tarpeiden huomiointina.

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

RISKI EN HALLINTA

Yksikössä on omavalvontasuunniteLma, johon työntekijän on työsuhteen aLkaessa veLvoL
Lisuus perehtyä. Riskienarviointi tehdään yksikkökohtaisesti kerran vuodessa. Riskienarvi
oinnin pohjana käytetään TyöturvaLlisuuslaitoksen riskienkartoitusLomaketta. Saadut tu
Lokset käsitellään työntekijöiden kanssa ja tuLokset raportoidaan työsuojelutoimikun
taan.

Riskien tunnistaminen

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joiLLa asukastyön riskit ja kriitti
set työvaiheet tun nistetaan. Työssä havaittujen epäkohtien, laatupoikkeamien ja riskien
dokumentoimiseksi on käytössä läheltä piti -Lomake. Haittatapahtumaan osallinen tai ha
vainnon tehnyt työntekijä täyttää ilmoituksen ja toimittaa sen esimiehelLeen jatkokäsit
teLyä varten.

Asiakkaiden ja omaisten on mahdollista dokumentoida esille havaitsemiaan epäkohtia,
taatupoikkeamia ja riskejä. Dokumentointi tapahtuu suuLLisena tai kirjallisena paLaut
teena. Palautteet käsiteLLään henkilökunnan kesken ja vuosittain omaisten iLloissa. Pa
Lautteiden pohjaLta tehdään mahdollisia korjaavia toimenpiteitä.
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Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen

Haittatapahtumat ja läheLtä piti -tilanteet raportoidaan työntekijän toimesta eril(iseLle
lomakkeelle, joka toimitetaan lähiesimiehelte. Läheltä piti -ilmoitusten jatkokäsitteLy
tapahtuu työryhmissä, määrävätein työsuojelutoimikunnassa sekä ilmoituksen tehneen
työntekijän kanssa.

Korjaavat toimenpiteet

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tiLanteiden sekä haittatapahtumien poh
jaLta arvioidaan ja suunnitellaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Korjaavien toimenpi
teiden osalta tapahtuu jatkuvaa havainnointia ja seurantaa.

Riskienarviointien pohjalta tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja muutoksista keskus
tellaan työryhmissä. Tarvittaessa muutoksista tiedotetaan Toi mintakeskuksen henki lös
töinfossa, sekä tiedotetaan muille yhteistyötahoille.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Palvetuohjaaja Heli Virintie, paLve(uesimies Tanja Ahonen sekä yksikön henkilökunta.
Omavalvontasuunnitelman tarkastaa yksikön johtaja, Risto Hoikkanen.

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa:

Palveluohjaaja Heli Virintie, puh. 040-835 8389, heti.virintie@kuurosokeat.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta ja julkisuus

Yksikön omavalvontasuunnitelma päivitetään, mikäli toiminnassa tapahtuu palvelun laa
tuun ja/tai asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Omavalvontasuunnite(ma on nähtävillä työyksiköissä, yksikön yleisellä ilmoitustaululla
sekä yhdistyksen sähköisillä sivuilla www. kuurosokeat.fi.
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi

Asiakkaan paLveLun tarve kartoitetaan asiakkuuden aLkaessa. Haastattelussa on mukana
moniammatiLLinen työryhmä: palveLuohjaaja, palveluesimies ja/tai satraanhoitaja.

Asiakas ja hänen omaisensa/läheisensä ovat osaLtisina palveLutarpeen arvioinnissa ja
suunnittelussa koko asumista ja hoivaa koskevan paLveluprosessin ajan.

Hoito- ja palvelussuunnitelma

Hoito- ja palveLusuunnitelma laaditaan kuukauden kuLuessa muutosta käyttäen apuna
Kunto-asiakasrekisteriä ja Pegasos-ohjeLmaa. Hoito- ja palveLusuunniteLmaa laadittaessa
asiakasta informoidaan kommunikaatio huomioiden saatavilLa oLevista paLveluista. Tie
dottamisesta vastaa moniammatiLlinen työryhmä, johon kuuLuvat mm. paLveluohjaaja,
paLveLuesimies, sairaanhoitaja ja hoitajat. Tiedottaminen tapahtuu kiireettömästi.

Hoito- ja paLvelusuunnitelman toteutumista arvioidaan ja seurataan päivittäin tapahtu
vissa asiakaskontakteissa, ja siitä tiedotetaan päivittäisessä raportoinnissa ja viikoittai
sissa tiimipaLavereissa. TyöntekijöiLLä on velvolLisuus itsenäiseen tiedonhankintaan säh
köisistä asiakastietojärjestelmistä. Hoito- ja paLveLusuunnitelma päivitetään ja kirjataan
sähköisiin asiakastietojärjestelmiin tarvittaessa tai vähintään kuuden kuukauden välein.

Osana hoito- ja paLveLuprosessia on asiakkaan saama aiempi sosiaaLi- ja terveydenhuoLLon
paLveLu. AsiakkaaLta saadun Luvan perusteeLla voidaan hankkia tietoja hoitoon ja paLve
Luun liittyen mahdollisista entisistä sosiaaLi- ja terveydenhuollon yksiköistä. Yhteistyötä
tehdään apteekin ja eri toimijoiden kanssa, joihin asiakas antaa luvan paLvelusuhteen aL
kaessa.

Toimintakyvyn mittarina käytössä on RÅI-LTC/HC. Lisäksi tietoa täydennetään tarvitta
essa muilLa mittareiLLa, kuten MMSE-muistitestiLLä.
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Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoittaminen

AsiakkaaLle turvataan mahdollisuus itsenäiseen eLämään aistivamma huomioiden. Asiak
kaaL(a on oikeus oman kieLiseen pa(ve(uun, joka taataan monikietisessä asumispalveluyk
sikössä osaavatLa henkiLökunnaLLa. Asiakkaan kanssa Laaditaan hänen toiveitaan ja päivit
täisiä toimintojaan tukeva päiväohjelma. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan, joissa
heiLLä on mahdoLLisuus vaikuttaa mm. sisustukseen tuomalLa omia huonekaLujaan ja tär
keitä tavaroitaan. VieraiLut kodeissa ovat mahdoLLisia vuorokauden ympäri. Rakennusten
esteettömät yhteiset tilat on suunniteltu aistivammat huomioiden. AsiakkailLe mahdoLLis
tetaan mm. tuLkkipaLveLuiden avuLLa osallistuminen toivomiinsa tapahtumiin ja harrastei
sun.

Rajoittamistoimenpiteet tehdään aina harkiten ja toteutetaan yhteisymmärryksessä asi
akkaan ja omaisen kanssa. Asiakkaiden Liikkumista voidaan rajoittaa asiakasturvaLlisuu
den varmistamiseksi. Rajoittavina väLineinä käytössä on pyörätuoLin turvavyöt sekä hoi
vasängyn nostettavat laidat. Rajoittamistoimenpiteistä vastaa hoitava lääkäri. Rajoitta
mistoimenpiteet kirjataan asiakkaan asiakastietoihin ja niitä käytetään vain tarvittaessa
ja tarvittavan ajan.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Asiakkaita kohdeLLaan tasavertaisesti ja kunnioittaen. Kommunikaatiosta johtuvat ongel
mat saattavat aiheuttaa tiLanteen, jossa asiakas ei koe tuLleensa ymmärretyksi. EpäseL
vät kommunikaatioon, kohteLuun tai tapahtumiin liittyvät tilanteet käsiteLlään aina eril
tisessä työryhmässä. MikäLi työntekijä aiheuttaa omaLLa toiminnallaan asiakkaaseen koh
distuvan fyysisen tai psyykkisen riskin, täytetään lomake epäasiaLlisesta kohtelusta. Jos
työntekijä huomaa työssään itmeisiä asiakkaan terveyteen, turvalLisuuteen tai muuhun
hyvinvointiin Liittyviä epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia, hän on velvoLLinen teke
mään tästä välittömästi iLmoituksen palveluohjaajalLe/palveluesimiehelle. Kaikista epä
kohdista iLmoitetaan LähiomaiseLle tai muulle LäheiseLte sekä palveluja tiLaavan kunnan
edustajalle.

Kaikki asiakkaan kokema epäasiallisen kohtelu, haittatapahtumat tai vaaratiLanteet käsi
teLLään asiakkaan kanssa. Tarvittaessa olLaan yhteydessä asiakkaan omaiseen / Läheiseen
ja annetaan häneLLe mahdoLLisuus tuLLa kuuLLuksi.
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Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi
seen

Asiakas, omaiset, palveLun tilaaja ja tuottaja käsittelevät hoitoa ja palvelua koskevat
asiakaspal.autteet asiakkuuden alkaessa sekä erikseen sovituissa paLvelusuunnitelmata
paamisissa. Lisäksi asiakkaille jaetaan vuosittain paLautelomake.

Saadut asiakaspalautteet kirjataan ja tieto käsitellään asumispalveluiden koordinointi
työryhmässä, johon kuuluvat palveLuohjaaja ja palveluesimiehet eri vastuualueiLta. Tä
män jälkeen palaute käsitellään työryhmittäin.

AsiakaspaLautteita käytetään palvelun laadun, asiakasturvallisuuden ja toimintaohjeiden
kehittämiseksi. PaLautteen myötä nousseet koulutustarpeet käsitellään yhteistyössä
työnantajan ja henkilöstön kesken.

Asiakkaat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa toimintaan mm. säännölLisissä asukasde
mokratiakokouksissa eli talokokouksissa, johon paLveluasumisen asiakkaat kutsutaan ker
ran kuukaudessa.

Asiakkaan oikeusturva

Toimintamme perustuu asiakkaan hyvään ja kunnioittavaan kohteluun. Palveluiden tuot
tamisessa huomioimme asiakkaan äidinkielen, kuLttuuritaustan, toivomukset, mielipiteet
sekä yksilöLliset tarpeet.

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä
tarvittaessa myös asiakkaan laillinen edustaja, omainen tai läheinen.

Muistutuksen/paLautteen saatuamme selvitämme mahdolliset tapahtuneet puutteet tai
virheet, ja teemme tarvittavat toiminnan muutokset. Muistutuksen/palautteen käsitte
Lystä annetaan vastine palautteen antajalte. Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle saa
dusta havaitusta poikkeamasta palvelun laadussa.

Tavoitealka muistutusten käsittelylle on yksi kuukausi.

Muistutuksen vastaanottaja: Heli Virintie, 040-835 8389, heli.virintie@kuurosokeat fi

Kunnan sosiaatiasiamiehen yhteystiedot löytyvät VTS Ristontalon ilmoitustaululta.

Tarvittaessa yhteys kuluttajaneuvontaan palveluohjaaj a Heli Vi rintien kautta.
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Virkistystoiminta, uLkollu ja muu kuntouttava toiminta toteutetaan yksiLötLisesti. Toteu
tunut toiminta kirjataan asiakkaan tietoihin. Toteutumista seurataan tiimipaLavereissa.

TiLaisuuksia ja tapahtumia koordinoi ja järjestää yksikön vapaa-ajanohjaaja.

MahdoLLisuus uLkoiluun, Liikuntaan ja muuhun harrastustoimintaan toteutetaan asiakkaan
toimintakyvyn mukaan. Toimintakeskuksen tiloissa sijaitsee iLmainen kuntosaLi, jossa
järjestetään ohjattua harjoitteLua. Käytössä on vierekkäin istuttava tandempyörä, joLta
asiakkaiden on mahdollista päästä tutustumaan tähiympäristöön hoitajan, avustajan tai
tulkin kanssa.

ELämän iloa tuomassa vieraiLee säännöllisesti “kaverikoirat”. AsiakkaaLla on mahdolLisuus
digitekniikkaa hyväksi käyttäen osalListua eriLaisiin kulttuuritapahtumiin. Myös yksilöL
Listä osalListumista tapahtumiin tuetaan ja sen toteutuminen mahdoLListetaan.

Yksikön yhteydessä toimii eriLlinen harrastetita, Lintuaura, jossa järjestetään eriLaisia
kädentaidon piirejä

Ravitsemus

Yksikössä on vaLmistuskeittiö.

Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimassa olevat väestötason ja eri ikäryh
milLe annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset.

Ravitsemuksen toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaiden henkilökohtaiset rajoituk
set. Tieto rajoitteista saadaan hoitohenkiLökunnaLta. Aterioiden valmistuksesta vastaava
henkiLökunta huoLehtii erityisruokavaLioiden toteutumisesta.

Asiakkaiden päivittäistä ravitsemusta seuraavat hoitajat sekä ravitsemusta toteuttava
henkilökunta. Asiakkaiden ravitsemuksen tilaa seurataan säännöLLisesti mittauksilLa.

Hygieniakäytännöt

Yksikön hygieniaohjeistus tulee sairaanhoitopiiriltä. Sen toimittaa yksikköön Tampereen
kaupungin hygieniahoitaja. Esimiehet vastaavat ohjeiden siirtämisestä käytäntöön sekä
seuraamisesta. Yksikön hygieniavastuuhenkilöinä toimivat hoito- sekä puhtaanapitohen
kitöstön esimiehet.



~(‘~ Suomen Kuurosokeat ry
Foreningeri Finlands Dovblinda rf

Infektioiden ja tarttuvien sairauksien Leviämistä ennaltaehkäistään oikeaoppisella suo
jainten käytöllä, siivousvälineiLLä ja -aineilla sekä yLeisiä hygieniaohjeita noudattaen.
Hoitohenkilökunta toimii aseptisesti ja käyttää suojaimia.

Yksikössä on siivou ksesta huoLehtiva henkilökunta. Pyykkihuollosta vastaa hoitohen kiLö
kunta. Pääasiassa asiakkaiden pyykki pestään yöaikaan tai avustetaan asiakasta pyykin
pesussa omassa kodissaan/pyykkituvassa.

Palvelun ti(aajalta tuleva hygienlaohjeistus käydään läpi työryhmissä ja jalkautetaan esi
miesten toimesta kaikilta osin aina, kun ohjeet muuttuvat.

Terveyden- ja sairaanhoito

Asiakkaiden suun hoidon ja terveydenhuolLon kontroLLit toteutetaan vuosittain tai tar
peen mukaan. YksiköLLä on ohje kiireettömän ja kiireeltisen sairaanhoidon järjestämi
sestä. Ohjeista vastaavat paLveLuesimies ja sairaanhoitaja. KuoLemantapausten osaLta
on oLemassa eriLLinen toimintaohje.

Asiakkaiden terveydentilaa seurataan päivittäisten tapaamisten aikana ja erilaisin mit
tauksin. AsiakkaiLLa on mahdoLlisuus tavata yksikön sairaanhoitaja arkipäivisin. Asiakkai
den Lääkärikäynnit toteutetaan vuosittain ja tarpeen mukaan. OsaLla asiakkaista on saa
taviLLa tiLaajan määrittämän Lääkärin palveLut. Asiakkaiden terveydentilaa edistetään
huolehtimaLla ravitsemuksesta, ihonhoidosta, hygieniasta sekä antamaLla ohjeita ja neu
voja terveyden yLLäpitämiseksi.

Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaavat julkisen terveydenhuoLlon sekä ti
Laajan määrittämän terveydenhuolLon paLveLuntuottajan lääkäri yhdessä yksikön hoito-
henkilökunnan kanssa.

Lääkehoito

Lääkehoitosuunnitelma Laaditaan STM TurvalLinen Lääkehoito -oppaan ohjeistuksen mu
kaan. Lääkehoitosuunnitetma tarkastetaan vuosittain ja päivitetään kahden vuoden vä
lein sekä aina tarvittaessa. Päivittämisestä ja ylLäpidosta vastaa sairaanhoitaja. Lääke
hoitosuunniteLman tarkastaa Tampereen kaupungin määrittämä tarkastaja. Lääkehoidon
prosessi on kuvattu Lääkehoitosuunnitelmissa. Toiminnaltaan eriLaisilLa paLvelulinjoilLa on
omat lääkehoitosuunnitelmansa; ryhmäkodiLla oma ja yksittäisiLlä paLveluasunnoilLa oma.

Lääkehoidosta vastaa yksikön johtaja. Käytännön Lääkehoidon toteuttamisesta vastaa
asiakkaan hoitava Lääkäri yhdessä paLveluesimiehen ja sairaanhoitajan kanssa.
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Monialainen yhteistyö

Yhteistyötä tehdään kuntien vammaispalvelun ja sosiaaLi- ja terveydenhuollon yksiköiden
sekä muun tukiverkoston kanssa asiakkaan luvalla. Yhteistyöstä ja tiedonkulusta muiden
sosiaaLi- ja terveydenhuolLon paLvelunantajien ja halLintoalojen kanssa vastaavat yksikön
johtaja, paLveluohjaaja ja palveLuesimies.

7 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Asiakkaiden etujen toteumista vaLvoo henkilökunta yhteistyössä tiLaavan kunnan viran
omaisten kanssa. TiLanteen vaatiessa olLaan yhteydessä omaisiin, terveydenhuoltoon ja
tiLaajaan paLvelutarpeen arvioimiseksi. Edunvalvojan määrittämiseksi ollaan tarvittaessa
yhteydessä digi- ja väestövirastokeskukseen.

PaLo- ja peLastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri vi
ranomaiset kunkin aLan oman Lainsäädännön perusteeLLa. Yksikössä on laadittu peLastus-
suunnitelma, jossa on otettu huomioon asiakasryhmän erityisyys.

Yksikön kaikissa tiloissa on käytössä paLonilmaisimet, jotka antavat varoituksen äänen
lisäksi myös vilkkuvaLolLa ja tärinä(Lä. PalohäLytykset asunnoista tuLevat myös henkiLö
kunnan mukana oLeviin puheLimiin. Laitteet testataan kuukausittain ja niissä on voimassa
olevat huoltosopimukset. Viranomaistarkastukset tehdään 2-3 vuoden välein.

HenkiLökunnaLLe järjestetään säännöLlisin väLiajoin paloturvatLisuuskouLutusta.

Henkilöstö

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaat
teet

Yksittäisten paLveluasuntojen henkilöstömitoitus on 0.604 ja ryhmäkodin 1 .075. Yksi
kössä on kaksi sairaanhoitajaa. Yksittäisissä paLveLuasunnoissa työskentelee 11 Lähihoita
jaa ja yksi hoiva-avustaja. Ryhmäkodissa työskenteLee 7 lähihoitajaa ja 1 lähihoitajaksi
opiskeleva oppisopimusopiskelija. Yksiköiden yhteisenä resurssina toimii paLveLuohjaaja
sekä vapaa-ajanohjaaja. Hoitajat toimivat pääasiassa kahdessa vuorossa klo 7-15 ja 13-
12. Lisäksi yksiköissä on omat yöhoitajat klo 20.30 - 7.15.

Luvan sijaishankintaan antaa toiminnanjohtaja. Resurssin riittävyydestä ja hankkimisesta
vastaa paLvetuesimies. Yksikön käytössä on sijaisrinki sekä mahdoLLisuus hankkia sijaisia
ulkoisen palveluntuottajan kautta.
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Yhdistyksen palveluksessa muissa tehtävissä on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen
saaneita henkilöitä, joita poikkeustilanteessa voidaan ohjata muihin kuin omiin tehtä
viinsä.

Lähiesimiehen työajasta 80% on määritetty hallinnollisiin tehtäviin.

Tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöiden määrästä vastaa yksiköi
den esimiehet.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Yksikön hoitotehtävissä työskentelevät hoitajat ovat terveydenhuollon rekisteröityjä
sekä nimikesuojattuja ammattihenkiLöitä. Rekrytointitilanteessa työnantaja tarkistaa ha
kijaa koskevat rekisteritiedot sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskus
rekisteristä (JulkiTerhikki ja Suosikki). Uusia työntekijöitä pyydetään työtehtävien sitä
vaatiessa esittämään rikosrekisteriote yksikön johtajalle. Yksikön rekrytoinnissa painote
taan monikielistä työyhteisöä ja kommunikaatiotaitoihin liittyvää erityisosaamista.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Perehdytys- ja koulutuspäiviä järjestetään ympäri vuoden. Uudelle henkilöstölle, opiske
lijoille ja pitkään poissa olleille työntekijöille mahdollistetaan osallistuminen perehdy
tyspäiviin ja koulutuksiin. Työntekijän perehdytys kirjataan perehdytyslomakkeelle. Lää
kehoidon osaaminen varmistetaan Lääkehoidon koulutuksella, lääkehoidon testillä sekä
määräajoin annettavilla näytöillä. Henkilökunnan ensiapukoulutukset järjestetään kol
men vuoden välein.

Edellä mainittujen lisäksi henki(ökunnalla on mahdollisuus osallistua eri tahojen järjestä
mun täydennyskoulutuksiin. Koulutustarpeen määrittää työntekijä itse tai lähiesimies.
Koulutukset kirjataan henkilöstöhallinnon koulutusrekisteriin.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

SosiaalihuoltoLaissa (1301 /2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48-49 §) tehdä
ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi
aalihuollon toteuttamiseen. Tilanteissa, jolloin epäkohta ei aiheudu työnantajan anta
mista ohjeista tai toteutus on vastoin ohjeita, on työntekijä velvollinen tekemään ilmoi
tuksen havainnoistaan Aluehallintoviranomaiselle. Ilmoituksen tekijään ei kohdisteta
kielteisiä vastatoimia. Yksikkömme eri toimipisteissä tehdään esimiesten johdolla vuosit
tain tai tilanteen niin vaatiessa riskien arviointi, jonka pohjalta syntyneet toimenpiteet
laitetaan täytäntöön välittömästi.
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Toimitilat

Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan. Yksittäisissä asunnoissa asiakkaiLla on käytössään
omat huoneistot yksiöistä kolmioihin. Asunnoissa on oma WC suihkulla sekä tilava par
veke/takapiha. Ryhmäkotimuotoisessa asumisessa asukkailla on oma huone sekä WC-tiLa.
Molemmissa asumismuodoissa asiakkaat voivat sisustaa asuntonsa omilla tavaroilLaan ja
huone ka [ui 1 laan.

Yhteisinä tiloina toimivat saunatilat, ruokatiLat, kahvio, Lukutila, monitoimitila, kunto
sali, liikuntatilat sekä uLkoväline. Asiakkaiden käytössä on aistipuutarha. Ryhmäkodin yh
teydessä on ulkoilupihat. Asunnoissa ja yhteisten tilojen suunnittelussa on huomioitu asi
akkaiden kaksoisaistivamma ja Liikuntavammat. Palveluntuottajan puolesta asunnoissa
on palohätyttimet, turvapuhelinjärjestelmä ja tukikaiteet. Lisäksi valaistuksessa, kaapis
toratkaisuissa ja vesijärjestelmissä on huomioitu aistivamman tuomat haasteet.

VieraiLut yksikössä on sallittu ilman vieraiLuaikoja. Yöpymisjärjestelyt sovitaan omais
ten/vierailijoiden kanssa erikseen. Alueella on mahdollisuus yöpyä mm. A-majoituksen
majoitusti loissa. Saattohoitotilanteissa asiakkaan omai nen voi yöpyä asiakkaan asun -

nossa/huoneessa.

AsiakkailLe mahdollistetaan ulkopuolisen palveluntuottajan tuottamat terveys- ja hyvin
vointipalveLut, mm. jalkahoitaja, hieroja, kampaaja sekä kuntosalin käyttö. Yksikkö tar
joaa tätä varten erilliset tilat. Päivätoimintaa järjestetään alueella sijaitsevassa työtila
rakennuksessa (Lintuaura) sekä VTS Ristontalossa sijaitsevissa yhteistiLoissa: monitoimi
tila, 6. krs:n ryhmätiLa sekä kuntosaLi.

Teknologiset ratkaisut

Toimintakeskuksen ulkotiloissa on kameravalvonta, josta erillinen rekisteriseLoste. Asiak
kaiden käytössä on asuntokohtainen Everon-turvapuhelinjärjestelmä, paloilmoitin ja sän
kytäristin. Kaikissa kiinteistön tiloissa on vesisammutusjärjestelmä. Palo- ja hälytinjär
jestelmät testataan kerran kuukaudessa. Asiakkaiden ja automaattisen järjestelmän te
kemät häLytykset tulevat suoraan henkilökunnan puhelimiin sekä tietokoneilLe. HäLytyk
sun on ohjelmoitu soittorinki.

Heti hälytyksen saatuaan henkilökunta varmistaa asiakkaan tilanteen menemällä asiak
kaan luo. Hälytyksen jälkeen käynti kuitataan Everonin lokitietoihin. Hätätilanteessa toi
mitaan peLastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Pelastussuunnitelma on nähtävissä yk
sikön eri toimipisteissä sekä yleisten tilojen ilmoitustauluilla. Henkilökunta on saanut
koulutuksen hälytyksiin vastaamiseen ja peLastustoimiin.

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaa: Risto Hoikkanen, 040-566 1371,
risto. hoikkanen@kuurosokeat.fi
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Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Asiakkaan apuvälinetarve kartoitetaan hoitohenkilökunnan toimesta asiakkaiden muuttu
vien tarpeiden mukaisesti. Henkilökunta avustaa asiakasta tai tarvittaessa hankkii asiak
kaan tarvitsemat apuvä[ineet kotikunnan apuvälineyksiköstä. Kiinteinä kalusteina ovat
kahdeksan asuinhuoneen nostokiskot, jotka mahdoLlistavat henkilönostimen käytön. Li
säksi yksikössä on käytössä kaksi yksittäistä henkilönostinta. Näiden huotlosta ja korjauk
sesta vastaa erikseen nimetty paLvelu ntuottaj a. Käyttöohjau ksen asiakkaalle ja henkilö
kunnaLle antaa laitteen valmistaja tai työnantaja.

Hoitoon käytettäviä laitteita yksikössä ovat verenpaine-, verensokeri-, saturaatio- ja
kuumemittarit. AsiakkaitLa on käytössään henkilökohtaiset verensokerimittarit. Muut
mittaukseen käytettävät laitteet hankkii palveluntuottaja.

Yksikössä on käytössä Fimea/ Käyttäjän vaaratilanneilmoitus -Lomake, jonka työntekijä
täyttää ja toimittaa työnantajalle jatkotoimenpiteitä varten.

Terveydenhuollon (aitteista ja tarvikkeista vastaava henki Lö:

Risto Hoikkanen, 040-566 1371, risto. hoikkanen@kuurosokeat.fi

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Työsuhteen alkaessa työntekijöiden kanssa käydään läpi salassapito- ja vaitio(osäädök
set. Henkilökunta antaa kirjallisen vaitiololupauksen. Asiakastietojärjestelmissä on käyt
täjäoikeusrajaus. Käyttäjätiedot kirjautuvat käyttäjälokiin. Asiakasta koskeva tieto kir
jataan päivittäin asiakastietojärjeste(miin (Kunto,Pegasos). Asiakastietojärjestelmiin kir
jaamista koskevaa koulutusta antavat esimiehet ja Pegasos-tietojärjestelmän osalta pal
veluntilaaja. Kirjaaminen tapahtuu joko asiakkaan luona tai työvuoron aikana asiakas-
työn toimistossa. Asiakkaan dokumentit arkistoidaan arkistointiohjeen mukaisesti 12 vuo
deksi.

Henkilöstön ja harjoittelijoiden tietoturvaan liittyvä perehdytys ja täydennyskoulutus
annetaan tietosuoj avastaavan toimesta koulutus- ja perehdytyspäivissä.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat ki rj aukset. Tietojen tarkastamispyyntö
välitetään tietosuojavastaavalle, joka voi luovuttaa tiedot maksutta kerran vuodessa.

Yksikölle on laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Marko Vainiomaa, 0400 139 713, marko.vainiomaa@kuurosokeat.fi
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9 YHTEEN VETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Yksikön toiminnassa todetut kehittämistarpeet vuodeLta 2022 todetaan riskienhaltinta
prosessin päätyttyä, ja Lisätään omavaLvontasuunnitetmaan eriLLisenä Liitteenä.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys Tampere 6.6.2022

Attekirjoitus ~

Risto Hoikkanen, toiminnanjohtaja

14


