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1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys Kauhava 31.1.2022

Allekirjoitus Marita Neiro
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2 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja
Nimi Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Y-2071 277–7

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus
Nimi: Ikäihmisten Asiakasohjausyksikkö
Katuosoite: Nikolaintie 6 A 3. krs (postiosoite Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava)
Yksikön sijaintikunta on Kauhava. Palvelua tuotetaan Kauhavan ja Evijärven asukkaille
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan:
Palvelua tuotetaan pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille kuntalaisille, mutta myös kaikille ikääntyvien
asioita hoitaville, jotka tarvitsevat tietoa, ohjausta ja ikääntyvien palveluiden koordinointia. Asiakasohjausyksiköstä järjestetään neuvonnan ja ohjauksen lisäksi palvelutarpeen arviointia, päivätoimintaa, virikeohjaajan kotikäyntejä ja lähihoitajan tukea omaishoitoperheisiin. Kuluvana vuonna
75- vuotta täyttäville henkilöille järjestetään hyvinvointipäiviä ja 90 vuotta täyttäneille soitetaan
puhelu kerran vuodessa, jos henkilö ei ole säännöllisten palveluiden piirissä. Lisäksi järjestetään
erilaista ryhmätoimintaa, informaatioitilaisuuksia ja ollaan mukana järjestämässä tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksiköstä käsin organisoidaan lyhytaikaista ja pitkäaikaista palveluasumista, vuorohoitoa ja arviointijaksoja. Asiakasohjausyksikössä tehdään kaikki ikäihmisten palveluiden palvelu- ja maksupäätökset. Asiakasohjauksen toiminta pohjautuu lainsäädännöllisesti sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja vanhuspalvelulakiin (980/2012)
Esimies: Marita Neiro, palvelupäällikkö
Puhelin: 050 561 7731
Sähköposti marita.neiro@kaksineuvoinen.fi

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen
laadusta.
Ostopalvelutuottajilla on omavalvontasuunnitelma ja Kuntayhtymässä pidetään säännöllistä yhteyttä ostopalvelutuottajiin.
Alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta on vaadittu omavalvontasuunnitelma. Ikäihmisten
asiakasohjausyksikön työntekijät voivat ohjata asiakkaita yksityisten palvelutuottajien palveluihin.
Palveluseteliä voidaan harkinnanvaraisesti tarjota kotihoidon palveluihin ja tehostettuun palveluasumiseen. Asiakkaalle palveluseteli on vaihtoehto, josta voi myös kieltäytyä.
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3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Yksikön/palvelun toiminta-ajatus:
Asiakas on aina kaiken toimintamme keskiössä. Kuuntelemme, kunnioitamme ja arvostamme kaikkia asiakkaita. Pyrimme järjestämään asioita ja toimimaan asiakkaan toivomalla tavalla. Toimintamme on vastuullista ja ammattitaitoista. Tuemme aina asiakkaan omia voimavaroja ja huomioimme ne.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvokeskustelun käyminen on tärkeää. Organisaaton arvoista tulee
käydä yhteistä keskustelua työyhteisössä ja arvot tule avata konkreettiselle käytännön toiminnan tasolle. Miten organisaation arvot
näyttäytyvät yksikön toiminnassa ja päivittäisessä asiakastyössä?
Yhteisen arvokeskustelun kautta arvojen mukainen toiminta tulee
osaksi palveluprosesseja ja päivittäistä työntekoa.

Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet
•
•
•
•
•

Kunnioittaminen
Omatoimisuuden tukeminen
Erilaisuuden hyväksyminen
Turvallisuus
Ammattitaitoisuus

Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet näkyvät yksikön päivittäisessä toiminnassa.
Kuuntelemme, kunnioitamme ja arvostamme kaikkia asiakkaita. Pyrimme järjestämään asioita ja
toimimaan asiakkaan toivomalla tavalla. Ellei ole mahdollista toimia juuri asiakkaan toivomalla tavalla, pyrimme löytämään hänelle sopivan muun vaihtoehdon toimia. Toimintamme on vastuullista
ja ammattitaitoista. Huomioimme ja tuemme aina asiakkaan omia voimavaroja.

________________________________________________________________________
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4 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO / RISKIENHALLINTA
Riskienhallinnan prosessi on omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.

Kuva 1: Riskienhallinnan prosessi
Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista:
Yksikössä tehdään Kuntayhtymän ohjeistuksen mukaista riskiarviointia ja tavoitteena on turvallinen ja ennakoiva työyhteisö. Haitalliset prosessit, ” vähältä piti-tilanteet ” työturvallisuuden,
asiakasturvallisuuden ja tietoturvallisuuden osalta kirjataan HaiPro-ohjelmaan. Jos havaitaan riskitilanne, niin pyritään reagoimaan tilanteeseen ja korjaamaan tilanne mahdollisimman nopeasti.
Toimintaa tarkastellaan työyhteisötasolla ja tarvittaessa on asiantuntijoita käytettävissä. Omavalvontasuunnitelman ohjeistus ohjaa yksikön omavalvontaa.

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen
Riskinarviointi ei pienennä riskiä, vaan siihen tarvitaan toimenpiteitä.
•
•
•

Merkityksetön riski on niin pieni, että ei tarvita toimenpiteitä
Vähäinen riski on niin epätodennäköinen, että riittää, kun varmistetaan, että se ei toistu
(vaatii kuitenkin toimenpiteitä)
Kohtalaisen riskin poistaminen tai pienentäminen voidaan toteuttaa kohtuullisessa ajassa
esim. toimintakäytäntöjä muuttamalla, ohjeistamalla, perehdyttämällä
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•
•

Merkittävän riskin välitön poistaminen tai pienentäminen on välttämätöntä ja edellyttää nopeaa reagointia
Sietämätön riski vaatii toiminnan keskeyttämistä, kunnes riskiä on saatu pienennetyksi tai
poistetuksi

PALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT
Esim. asiakkaan oikeuksien toteutumatta jääminen, henkilökunnan sitoutumattomuus arvoihin, sääntöihin tai toimintaohjeisiin ja sitä kautta asiakkaan turvallisuuden ja palvelun laadun heikkeneminen
PALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT

Asiakasohjausyksikkö voi toisinaan ruuhkautua. Tulee useita huoli-ilmoituksia
tai kiireellisiä palveluntarpeen arviointeja, joihin tulee vastata kiireellisesti.

KEINOJA RISKIEN
EHKÄISEMISEKSI JA
RAPORTOINTIMENETTELY

Hyödynnetään koko työtiimiä ruuhkatilanteissa. Priorisoidaan työtehtäviä yhdessä ja siirretään ei kiireellisiä sovittuja käyntejä myöhäisemmäksi, että kiireelliset arvioinnit pystytään hoitamaan. Työyhteisö ja esimies ovat tietoisia
palveluun liittyvistä riskeistä ja kykenevät toimimaan yhdessä riskitilanteissa.
Vahvuutena on pysyvä, osaava, itsenäiseen työskentelyyn ja arviointiin kykenevä, yhteistyökykyinen henkilöstö.

LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT RISKIT
Voidaan jakaa henkilöstöstä johtuviin riskeihin (esim. osaamisen ja tiedon puute, jakovirheet, lääkkeiden tilaus- ja säilytysvirheet, antovirheet ja puutteet kirjaamisessa sekä lääkkeiden väärinkäytön riski)
ja asiakkaasta johtuviin riskeihin (esim. lääkekielteisyys ja lääkkeiden piilotteleminen ja poissylkeminen)
PALVELUUN LIITTYAsiakasohjausyksikössä perustyöhön kuuluu joitain lääkehuollon tehtäviä,
VÄT RISKIT
jotka tarkemmin avattu erillisessä lääkehoidonsuunnitelmassa.
Keskeisiä riskejä voi olla, että lääkelista ei ole päivitetty tai asiakas itse ei
tiedä lääkkeistään riittävästi. Asiakasohjauksessa on tiedossa yhteistyökumppanit, joihin ollaan tarvittaessa yhteydessä.

KEINOJA RISKIEN
EHKÄISEMISEKSI JA
RAPORTOINTIMENETTELY

Hai-Pro ohjelman kautta raportoidaan mahdolliset riskitilanteet työyhteisön
käsiteltäväksi. Love- koulutukset toteutuvat yksikössä suunnitellusti. Lääkehoidonasioissa tehdään yhteistyötä terveyspalveluiden, farmaseutin, lääkäreiden ja apteekkarien kanssa. Riskejä ennaltaehkäistään toimivalla ja moniammatillisella yhteistyöllä.
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TILOIHIN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT
Ovat pääsääntöisesti tapaturmariskejä (tilat eivät ole tarpeeksi esteettömiä, tavaraa säilytetään kulkuväylillä, huoneissa on liikaa tavaraa, lattialla voi olla esim. vettä tai kompastumista aiheuttava matto,
piha voi olla liukas) tai ulkoisia riskejä esim. tartuntataudit, sähkökatko, vesikatko, helteet, ilkivalta tai
tulipalo.
TILOIHIN JA TOIMIN- Tilat ovat pääsääntöisesti yhteisiä tiloja. Yksittäisissä asiakastilanteissa työnTAYMPÄRISTÖÖN
tekijä turvaa asiakkaan yksityisyyden, ja varaa vastaanottotilan. Yllättävissä
LIITTYVÄT RISKIT
asiakastilanteissa pyritään löytämään rauhallinen työtilanne, ja aina se ei ole
oma työhuone. Työtilat lukitaan, kun siellä ei olla. Työtilojen ulko-ovet pääsääntöisesti auki muutaman tunnin arkipäivisin.
Työtä tehdään myös asiakkaiden kotona. Kotikäynnillä noudatetaan erityistä
huolellisuutta ja kunnioitetaan jokaisen yksityisasuntoa. Tiedostetaan riskejä,
mitä kotikäynneillä voi tulla eteen. Aina on lupa lähteä pois kotikäyntitilanteesta, jos tilanne asiakkaan kotitilanne on riskialtis.
KEINOJA RISKIEN
EHKÄISEMISEKSI JA
RAPORTOINTIMENETTELY

Pääsääntöisesti asiakkaat tulevat sovitusti työpisteisiin, koska asiakkaiden tiedossa on, että työ on liikkuvaa, ja toimistossa ei aina ole työntekijää tavattavissa. Työtilojen ulko-ovet ovat vain osan aikaa työpäivän aikana auki. Asiakkaan voi päästä sisälle muuna aikana sovitusti.

LAITTEISIIN LIITTYVÄT RISKIT
Voivat olla sähkölaitteisiin liittyviä (esim. pesukoneen, lieden tai uunin aiheuttama sähköiskun / tulipalon vaara tai jääkaapin /pakastimen rikkoutuminen ja ruokien pilaantuminen), lääkinnällisiin laitteisiin
liittyviä (esim. sähkösänkyjen, ilmatäytteisten painehaavapatjojen tai hoitajakutsujärjestelmien ongelmat) tai tietokoneisiin liittyviä riskejä (yhteyden katkeaminen, jolloin tiedonsaanti tai kirjaaminen eivät onnistu).
LAITTEISIIN LIITTYVÄT Asiakasohjauksen työ on myös kirjaamista ja Rai- arviointien laatimista. ToisiRISKIT
naan voi olla sähkökatkoja tai erityisesti asiakkaan kotona voi tietokoneen
verkkoyhteys katketa yllättäen.
KEINOJA RISKIEN
Tallennetaan säännöllisesti kaikki
EHKÄISEMISEKSI JA
kirjaamistapahtumat, jos verkkoyhteys katkeaakin yllättäen. Ratkotaan ongelRAPORTOINTImia yhdessä työyhteisössä ja asiantuntijoiden kanssa. Käytetään Haipro- ohMENETTELY
jelmaa.
ASIAKKAAN AIHEUTTAMAT RISKIT
Voidaan jakaa asiakkaan itselleen aiheuttamiin (esim. liikkumattomuus, syömisestä, juomisesta ja lääkityksestä kieltäytyminen, liikkeelle lähtö ilman apuvälinettä tai hälytysrannekkeen pois ottaminen),
toiselle asiakkaalle aiheutettuihin (esim. aggressiivinen käyttäytyminen, loukkaava puhe) ja henkilöstölle aiheutettuihin riskeihin (esim. epäasiallinen puhe, aggressiivinen käyttäytyminen, väkivalta).
ASIAKKAAN AIHEUT- Asiakas voi olla vihainen, nimitellä, puhua epäasiallisesti ja käyttäytyä aggresTAMAT RISKIT
siivisesti. Asiakkaan luokse kotikäyntiä tehdessä voi olla ylimääräisiä ja häiritseviä henkilöitä. Asiakas voi kieltäytyä palveluista, jotka selvästi olisivat hänelle tarpeellisia (esim. ateria-, siivous- , turvapuhelin-, apuväline ja/tai kotihoidonpalveluita).
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KEINOJA RISKIEN
EHKÄISEMISEKSI JA
RAPORTOINTIMENETTELY

Pohditaan tilannekohtaisesti ratkaisuja. Käytetään tarvittaessa parityöskentelyä, vaihdetaan asiakkuuksia, pohditaan asioita moniammatillisesti tiimissä ja
myös konsultoidaan tarvittaessa tiimin ulkopuolisia henkilöitä.
Työyhteisöasiat ilmoitetaan Haipro-ohjelmaan. Asiakkaan tilannetta selvitetään ja pyritään parantamaan moniammatillisesti ja kirjaukset tehdään asiakas/ potilastietojärjestelmään (Life-Care ). Kuntayhtymän yhteiset menettelytapaohjeet on laadittu kuten (väkivallanuhka, yksintyöskentely, uhkaavat tilanteet). Ohjeistukset ovat kaikki sisäisessä intrassa, johon pääse jokaisen tietokoneen työpöydältä.

TIETOSUOJA JA TIETOTURVARISKIT
Esim. salassa pidettävän materiaalin joutuminen ulkopuolisen tietoon.
TIETOSUOJAAN JA TURVAAN LIITTYVÄT
RISKIT

Asiakkailta pyydetään aina Suostu-lomake asiakastilanteissa, jolloin asiakas/potilastietojärjestelmän asiakaskohtaisia tietoja voi avata. Huolehditaan
tietoturvasta ja salassapitovelvollisuudesta.

KEINOJA RISKIEN
EHKÄISEMISEKSI JA
RAPORTOINTIMENETTELY

Tarvittaessa Haipro- ilmoitus ja asiaa käsitellään omassa työyhteisössä, ja tarvittaessa muita asiantuntijoita apuna käyttäen. Huolehditaan turvallisesta
asiakastietojen käsittelystä.

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT
Voidaan jakaa henkilöstön aiheuttamiin riskeihin (esim. lääkevirheet, hoitovirheet, kirjaamatta jättäminen/raportin lukematta jättäminen tai liian pienellä henkilöstömäärällä työskenteleminen sairastapauksissa) ja henkilöstölle aiheutuviin riskeihin (esim. vuorotyö, väsyneenä/sairaana työskenteleminen, ilmapiiriongelmat, aggressiiviset asukkaat/ulkopuoliset henkilöt).
HENKILÖSTÖÖN LIIT- Asiakasohjausyksikkö on pieni työyhteisö, jossa yhden henkilön poissaolo vaiTYVÄT RISKIT
kuttaa tiimin työskentelyyn. Pieni työyhteisö on haavoittuva. Työyhteisössä
on erityisosaamista, jota muutkin työyhteisöt käyttävät hyväkseen. Toisinaan
työyhteisön jäsenillä on varsin laaja työkenttä. Työ vaatii huolellisuutta ja isojen asiakokonaisuuksien hallintaan. Työ on ihmissuhdetyötä, joka on sekä
työn rikkaus, mutta riski on myös ylikuormittua.

KEINOJA RISKIEN
EHKÄISEMISEKSI JA
RAPORTOINTIMENETTELY

HaiPro-ilmoitukset tehdään. Esimiehen ja työyhteisön jäsenten tulee tietää
kaikkien työtilanteesta, että voidaan reagoida, ja suunnitella työtä siten, että
työkuorma ei ole kenelläkään kohtuuton. Työyhteisö auttaa ja tukee työyhteisön jäseniä. Työyhteisössä vaikeatkin asiat otetaan puheeksi.
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Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus
havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Lomakkeet suunnitelman liitteenä.

Kuva 1: Epäkohta asiakasturvallisuudessa. Lähde: Laura Tiitinen. 2017. Lapin yliopisto.

Kuva 2: Epäkohta toimintakulttuurissa. Lähde: Laura Tiitinen. 2017. Lapin yliopisto.

Asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitut epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit yleensä henkilöstölle, joka vie asioita eteenpäin omalle esimiehelle. Henkilöstö käsittelee epäkohtia yhdessä esimiehen kanssa. Asioita ratkotaan yhdessä ja ratkaisukeskeisesti. Suhtaudutaan epäkohtailmoituksiin rakentavasti. Työyhteisö on oppiva organisaatio. Pyritään parantamaan toimintaa, jos epäkohta liittyy toimintatapaan. Toisinaan asioita voidaan viedä ikäihmisten palvelujohtajan, johtoryhmän ja Yhtymähallituksen linjattavaksi.
Kuntayhtymässä on oma lomake epäkohdan ilmoittamiseen.
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Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen
Haipro-ohjelmaa käytetään arjen työkaluna. Haitallisia prosesseja ja tapahtumia käsitellään työyhteisön omissa kokouksissa ja etsitään ratkaisukeinoja ongelmiin. Tarvittaessa saadaan asiantuntijaapua.
Korjaavat toimenpiteet
Riskienkartoitus kuuluu osana työturvalliseen työkulttuuriin. Riskejä arvioidaan sekä ennakoimalla
mahdollisia vaaroja että tarkastelemalla niitä jo sattuneiden tapahtumien myötä. Haipro-ohjelma
ohjaa kirjaamaan onko kyseessä vähäinen, merkittävä tai vakava riski. Kirjaukset jäävät Haiproohjelmaan, joita seuraa työyhteisön esimies ja työsuojeluorganisaatio. Ohjelmaan kirjataan myös,
miten riski on poistettu tai pyritään minimoimaan riskin esiintyminen.

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano ja tiedottaminen
Toimintaperiaatteena on, että riskitilanteet kartoitetaan ja riskejä pyritään minimoimaan. Omaa
toimintatapaa pyritään kehittämään siten, että osataan arvioida säännöllisesti toimintaa ja toimimaan paremmin. Kuntayhtymässä on tärkeänä tiedotuskanavana sisäinen intranet. Työyhteisön sisäisessä Intrassa on turvallisen työyhteisön toimintaohjeita. Erilaisia oppaita ja ohjeita ennakoivaan
ja turvalliseen työskentelyyn on noin 40 kappaletta. Haasteena on, että kukaan ei täsmällisesti pysty
kaikkia turvallisuusasioita ja ohjeistusta pitämään mielessä. Tärkeää on tietää, että työyhteisössä
on useampia asioita pohdittu etukäteen ja toimintamalleista on ohjeita ja oppaita tehty. Kaikissa
tietokoneissa on pikakuvakkeena sisäinen intrakuvake. Kuntayhtymässä on noin kerran kuukaudessa
tapahtuva koko henkilöstölle tarkoitettu info, työtiimillä on kokous kerran kuukaudessa, sähköpostilla ja soittamalla tiedotetaan tärkeistä asioita.
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi

Asiakkaan palveluntarpeen arviointi ja mittareiden käyttäminen:
Pääsääntöisesti asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin asiakasohjausyksikön asiakkaille tekee asiakasohjaaja. Toisinaan palvelutarpeen arviointia voi tehdä muutkin asiakasohjausyksikössä työskentelevät, kun siihen on perehdytetty. Palvelutarpeen arvioinnit tehdään pääsääntöisesti asiakkaan
kotona. Alustava palvelutarpeenarviointi voidaan kiireellisissä tapauksessa tehdä puhelimitse tai
hoitoneuvotteluissa. Keskeisiä asioita on kartoittaa asiakkaan toimijuus, asuminen ja tukiverkosto.
Jos asiakkaalle sopii, palvelutarpeen arviointiin otetaan läheisiä ja toisinaan myös yhteistyöverkostoa mukaan. Yhteistyöverkostojen kokoamiseen tarvitaan asiakkaan suostumus. Palvelutarpeenarvioinnissa ollaan siirtymässä Rai- mittaristoon ja Rai -mittaristo vähentää muiden mittareiden käyttötarpeita. Muita mittareita on MMSE, GDS-15, Cerad, GDS-FAST, TMT, MNA, AUDIT ja TKA-mittari.
Palvelutarpeen arviointiin osallistuminen:
Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Ehdotamme myös omaisen ja läheisten
mukaan tuloa palvelutarpeen arviointitilanteeseen. Asiakas itse päättää otetaanko arviointitilanteeseen omaisia mukaan. Aina ei ole mahdollista sopia yhteistä aikaa, mutta tarvittaessa voi olla etukäteen jo yhteydessä läheisiin, jos asiakas siihen suostuu. Palvelutarpeen arviointia tehtäessä kuunnellaan aina asiakkaan oma mielipide- ja näkemys hänen tilanteestaan ja palvelujen tarpeesta.

Hoito- ja palvelussuunnitelma
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioinnin pohjalta.
Palvelusuunnitelmassa määritellään kokonaisuus, joka tarvitaan toimintakyvyn tukemiseksi ja hyvän
hoidon turvaamiseksi. Huomioidaan ja pyritään vahvistamaan myös asiakkaan omia voimavaroja.
Hoitosuunnitelma laaditaan HOITOS-lehdelle ja asiakkaan tulee saada se käyttöönsä. Hoitosuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan puolivuosittain tai vähintään vuosittain siinä yksikössä, jossa on päävastuu asiakkuudesta. Hoitosuunnitelma tarkistetaan, jos asiakkaan tilanne oleellisesti muuttuu.
Useissa palveluissa asiakkaalle on nimetty omahoitaja tai omahoitaja työpari.
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Asiakasohjaajilla on tsekkauslista, joista tarkistetaan, että tarvittavat asiat on käyty läpi yhdessä
asiakkaan kanssa. Tällä keinoin pyritään varmistamaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista. Asiakkaan oma näkemys esimerkiksi palvelutarpeista tulee kirjata asiakastietojärjestelmään. Keskeisenä asiana pidetään, että asiakkaan näkemys tulee kuulluksi. Asiakkaan tulee saada
hoitosuunnitelma itselleen. Hoitosuunnitelma laaditaan aina palvelutarvearvioinnin perusteella.
Asiakas voi tarvita hoidon ja palvelujen toteuttamiseen julkisia, yksityisiä tai läheisten palveluita.

Työyhteisön tiimeissä keskustellaan ja varmistetaan, että kaikki työyhteisön jäsenet, jotka tarvitsevat tiedon hoitosuunnitelmasta, myös saavat tiedon. Ammatilliseen osaamiseen ja tietotaitoon kuuluu ymmärrys hoitosuunnitelman keskeisestä merkityksestä asiakkaan palveluiden ja hoivan suunnittelussa ja seurannassa.
Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaehtoisuuteen. Asiakastilanteissa sanoitetaan tämä asia. Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyy
läheisesti myös oikeus yksityisyyteen ja yksityisyyselämän suojaan.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Toisinaan voi olla huoli, että asiakas ei tiedosta
esim. sairauden vuoksi omaa tilannetta, niin silloin otetaan mukaan asiakkaan omaiset ja läheiset
henkilöt, joiden kanssa asiakkaan kokonaistilannetta pohditaan.

Asiakkaan asiallinen kohtelu
Jos havaitaan toisten toimesta epäasiallista kohtelua, siitä on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus. Jos
itse huomaa toimineensa epäasiallisesti, pyydetään aina anteeksi asiakkaalta omaa käytöstään. Asiallinen kohtelu varmistetaan henkilöstön hyvällä ammattiosaamisella. Asiakkaiden arvostamien ja
hyvä kohtaaminen kuuluu työyhteisön perusarvoihin
Työyhteisö on pohtinut, miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne:

Ensisijaisesti pyydetään olemaan yhteydessä yksikön esimieheen. Esimies tai esimiehen esimies on
yhteydessä henkilöön, joka on kokenut haittatapahtuman. Käydään läpi tilannetta ja tapahtunutta.
Toisinaan voi olla väärinkäsitys tai vuorovaikutustilanteessa on epäonnistuttu. Toisinaan voi olla,
että esimerkiksi tiedon kulussa on ollut puutteita, josta voi seurata haittatapahtuma. Tehdään
Haipro-ilmoitus tilanteesta. Tärkeää on käydä tapahtumaa läpi kaikkien asianosaisten kanssa. Jos on
toimittu väärin, on tärkeää pyytää anteeksi tapahtunutta.
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Asiakkaan osallisuus
Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Työyhteisö saa suullista palautetta asiakkailta ja heidän läheisiltään. Suullista palautetta työyhteisön jäsenet saa toiminnastaan päivittäin. Tarvittaessa voi Kuntayhtymän nettisivujen kautta jättää
nimellistä tai nimetöntä palautetta jatkuvasti. Asiakaspalautetta kerätään nettikyselynä, mutta
pääsääntöisesti lomakemuodossa vuosittain.
Palautteen avulla kehitetään toimintaa ja tehdään parannuksia toiminnassa asiakkaiden toivomaan
suuntaan. Pyrimme pitämään yllä hyvää palautetta saaneet käytännöt ja toimintatavat. Palautteista
raportoidaan asiakkuuskertomuksessa. Kuntayhtymässä on ikäihmisten asiakasaraati, jossa osaltaan
seurataan palveluiden laatua. Lisäksi omaishoidonyhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja huomioi omaishoitoperheiden palveluiden tarpeita.

Asiakkaan oikeusturva
Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään työyhteisön omissa kokouksissa. Tarvittaessa on ikäihmistenpalveluiden johtaja tai kuntayhtymän johtaja ovat myös paikalla. Mahdollisista virheistä otetaan opiksi, eikä toisteta samoja virheitä.
Jos asiakas on jostain syystä tyytymätön hoitoon tai palveluun, asiasta keskustellaan ensisijaisesti
yksikön esimiehen kanssa. Mikäli ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, autetaan asiakasta esimerkiksi muistutuksen teossa.

Muistutus
Muistutus osoitetaan ikäihmisten palvelujohtajalle, joka vastaa siihen yksikön esimiehen tai/ja tarvittaessa muiden organisaation henkilöiden kanssa. Asiakkaan tulee saada muistutukseen selkeä ja
asiallinen vastaus, josta käy ilmi mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty tai miten
asia on muuten ratkaistu. Ratkaisu on aina perusteltava. Muistutukseen on vastattava neljän viikon
kuluttua sen saapumisesta.
Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on muistutuksen saapumisesta kolme viikkoa.
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Sosiaaliasiamies
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita ja työntekijöitä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin
liittyvissä kysymyksissä koskien sosiaalipalveluiden yksiköitä (esim. palvelukoteja) sekä avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen (hallintokantelu ja muutoksenhaut
päätöksiin) käytössä.
Sosiaaliasiamies on Anne Viita (Taina Holapan sijaisena)
P. 040 830 2020
Suorat puhelinajat ti klo 12–13 ja ke klo 8.30–10.
Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voit jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten. Soittopyynnön voit jättää 24/7.
sosiaaliasiamies@seamk.fi
Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja. Jos haluat lähettää asiakas- ja potilastietoja sisältävää tietoa, voit lähettää viestejä tietoturvallisesti https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@seamk.fi
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä.
Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu KELA:n, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.
Sosiaaliasiamiehen toimitila sijaitsee SONet BOTNIAn/SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteydessä Kampustalolla Seinäjoella ositteessa Kalevankatu 35, jossa sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita. Lisäksi sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita sopimuksesta myös kunnan esittämissä tiloissa. Sosiaaliasiamies sopii vastaanottoajat yhdessä asiakkaan kanssa.

Potilasasiamies
Jos tyytymättömyys kohdistuu terveydenhuollon yksiköihin, esim. lääkärin, terveyskeskuksen tai sairaalan toimintaan, apua saa potilasasiamieheltä. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
Potilasasiamies
Suvi Honkaniemi
P. 040 184 7814, puhelinaika keskiviikkoisin klo 8-10.
Yhteydenotto myös hyvis.fi, joka vaatii sähköisen tunnistautumisen
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Kuluttajaneuvonta
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja
sovitteluapua riitatilanteessa.
Kuluttajaneuvojan tehtävät:
•
•
•

avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa (vain kuluttajan aloitteesta)
antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista
neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa

Kuluttajaneuvonta ei käsittele:
•
•
•
•
•
•

yksityisten henkilöiden välisen kaupankäynnin riitoja
elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja
taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja
arvopaperi- ja osakekauppoja
valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita
kun myyjänä yksityishenkilö ja ostajana yritys

1. Ota aina ensin yhteyttä yritykseen, jonka kanssa olet tehnyt kaupat. Tee reklamaatio mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta ja pyri neuvottelemaan sopivasta hyvityksestä. Vaatimus kannattaa tehdä kirjallisesti.
2. Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa
Yhteydenotto kuluttajaneuvontaan
Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe
klo 9–12, to 12–15). Puhelinpalveluun kannattaa jättää soittopyyntö, jolloin sinun ei tarvitse jäädä
jonottamaan, vaan neuvoja soittaa takaisin. Puheluihin vastataan soittojärjestyksessä, joten neuvojan takaisinsoitto voi tulla nopeastikin. Soittopyyntöä ei ole mahdollista jättää salaisesta numerosta
soittaessa. Otathan asiaan liittyvät paperit valmiiksi esille, kun soitat kuluttajaneuvontaan.
Jos asiasi on jo käsittelyssä kuluttajaneuvonnassa ja olet saanut neuvojan suorat yhteystiedot, saat
nopeimmin vastauksen kysymykseesi ottamalla yhteyttä suoraan asian käsittelijään puhelimitse tai
sähköpostilla.
Voit asioida kuluttajaneuvonnan kanssa myös sähköisesti yhteydenottolomakkeella.
Neuvoja vastaa yhteydenottoon puhelimitse tai sähköpostilla viimeistään viiden työpäivän kuluessa.
Vastauksen saat pääsääntöisesti puhelimitse. Soitto tulee 029-alkuisesta numerosta tai soittajana
saattaa näkyä "tuntematon numero".
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä
osallisuutta
Asiakasohjausyksikkö antaa ohjausta, neuvontaa, palveluohjausta kuntalaisille. Työ on asiakaslähtöistä. Asiakasohjauksessa on tietoa ikääntyvien erilaisista palveluista sekä myös yhdistysten, kuntien, kansalaisopiston, seurakuntien yms. yhteistyötahojen toiminnasta. Kannustetaan ihmisiä osallistumaan ja joitain virikepalveluita voidaan harkitusti suunnata myös kuntayhtymän toimesta asiakkaan kotiin. Erittäin tärkeää on pohtia yhdessä asiakkaan, omaisten ja läheisten kanssa elämäntilannetta kokonaisuudessa. Asiakasohjausyksikön toimintamuotoja ovat keskustelut, ohjaus, liikuntaohjeet, päivätoiminta, virikeohjaus, kotiin annettava ohjaus, neuvonta ja apu.
Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen alueella:
Alueella voidaan puhua monitoimijamallista. Alueella on maksuttomia kuntosaleja ja yhteistä kerhoja kulttuuritoimintaa. Liikunta-, kulttuuri -, ja harrastustoimintaa toteutetaan usean eri tahon toimesta. Vähävaraisille voidaan antaa Kaiku- kortin, joka tarjoaa mahdollisuuden osallistua joihinkin
kulttuuri-, liikunta- ja koulutustapahtumiin maksutta.
Asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumisen seuranta:
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen, ruokailuun, uneen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tavoitteiden
toteutumista seurataan palvelunantajan toimesta ja myös suunnitelmallisesti hoitosuunnitelmaa tarkasteltaessa ja päivittäessä.
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Ravitsemus

Asiakkaan ravitsemustilan huomiointi:
Asiakasohjausyksikön henkilöstö kertoo ravintosuosituksista ja huomioidaan ikääntyville annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset. Ohjeistetaan ruokahuoltoa ja tarvittaessa voidaan suositella kotiin tilattavaa ateriapalvelua.

Rai- arvioinnilla seurataan ruokahuoltoa ja ravitsemustilannetta. Tarvittaessa tehdään MNA- arviointi. Annetaan neuvontaa, ohjausta ja jaetaan valistusmateriaalia. Tarvittaessa käytetään alan ammattilaisia, kuten sairaalan ravitsemusterapeuttia ja ruokahuollon asiantuntijoita.

Hygieniakäytännöt

Asiakasohjausyksikkö toimii THL, sairaanhoitopiirin ja hygieniahoitajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan avataan yksilön hygienian hoito. Kotihoidosta voidaan palvelutarpeen arvioinnin perustella tehdä kotikylvetyksiä tai erillisisiin kylvetystiloihin palvelukeskuksissa voidaan järjestää asiakkaan tarvitsema pesuapu.

Asiakaskohtaamisissa huomioidaan hyvä hygieniataso ja käytetään voimassa olevan ohjeistuksen mukaisia suojavarusteita.
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Asiakasohjausyksikön toimistotilat siivotaan suunnitellusti ja kotikäyntejä tekevällä henkilöstöllä on
mahdollisuus käyttää työvaatteita ja jättää työvaatteet pesulaan pestäväksi. Asiakkaille kerrotaan
tukipalveluina ostettavista siivous- ja pyykkipalveluista

Terveyden- ja sairaanhoito

Lääkehoidonsuunnitelmaa seurataan ja päivitetään vähintään vuosittain tai silloin, kun tulee jotain
ajankohtaisia muutoksia. Yksiköllä on laadittu oma lääkehoidonsuunnitelma.
Lääkehoidosta vastaa aina terveyspalveluiden lääkäri. Asiakasohjausyksikössä ei esimerkiksi ole lääkkeitä säilytettävänä.

7 ASIAKASTURVALLISUUS
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Kussakin toimipisteessä on palo- ja pelastussuunnitelma laadittu ja näkyvillä paikoilla. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus suunnitelmaan perehtyä.
Asiakasohjausyksiköstä ollaan tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin, jos havaitaan kotikäynneillä
asiakasturvallisuuden kannalta riskejä tai niitä on muuten tullut tietoon. Asiakasohjausyksikön yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi palo- ja pelastus-, sosiaali-, ja terveysviranomaiset. Edunvalvonnantarpeen arvioimiseksi voidaan olla Digi- ja väestötietovirastoon yhteydessä.
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Henkilöstö
Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
Henkilöstöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta ja osaamista. Työyhteisön koulutuspohja on moninainen ja laaja. Henkilöiltä edellytetään vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista koulutusta. Työyhteisössä on palvelukoordinaattorin ja palvelupäällikön virat. Toimina on
kaksi lähihoitajaa, yksi virikeohjaaja ja kolme asiakasohjaajaa. Työyhteisö saa toimistopalveluita
ikäihmistenpalveluiden toimistosihteereiltä.
Pääsääntöisesti työyhteisössä sijaistetaan toinen toisiaan esimerkiksi vuosilomien ja lyhyiden sairauslomien aikana. Pidempiaikaisiin sijaisuuksiin haetaan lupa johtoryhmältä ja tulosaluejohtajalta.
Työyhteisössä seurataan asiakasmääriä ja suoritteita. Työt pyritään jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti. Työtehtävien ruuhkautuessa, pyritään työtehtäviä jakaman siten, että kukaan ei kohtuuttomasti kuormitu. Organisaatiotasolla seurataan henkilöstörakennetta ja yksiköittäin poissaoloja. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään omaa työtä. Yksikkötasolla henkilöstön osaamista tuetaan järjestämällä koulutuksia vähintään kolme kalenteripäivää vuodessa. Koulutuksiin ja työtapojen kehittämiseen kannustetaan. Kehityskeskustelut pidetään kerran vuodessa ja säännölliset työyhteisön kokoukset ovat kerran kuukaudessa.
Henkilöstön rekrytointi on suunnitelmallista ja perustuu Kuntayhtymän ikäpoliittiseen ohjelmaan tai
Yhtymähallituksen strategisiin linjauksiin sekä asiakastarpeisiin.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Uuden työntekijän perehdyttäminen on työyhteisön yhteinen asia, mutta koordinointivastuu on yksikön esimiehellä palvelupäälliköllä. Opiskelijalle nimetään aina ohjaaja. Organisaatiotasolla on perehdyttämissuunnitelma ja perehdytyslomake. Kuntayhtymän sisäisessä intranetissä on kerätty työntekijöille erilaisia oppaita ja lomakkeita

Täydennyskoulutuksen huomioiminen
Kuntayhtymässä on laadittu yhteinen täydennyskoulutussuunnitelma. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta vähintään 3 vrk/ kalenterivuosi. Suositaan lähialueella toteutettavaa koulutusta. Yhteistyötä
tehdään ja koulutusta järjestetään laajasti Etelä-Pohjanmaalla, kun ollaan siirtymässä Hyvinvointialueelle vuonna 2023. Henkilöstö saa itse esittää toiveita ja tarpeitaan täydennyskoulutusasiassa.
Koulutuksessa oleva henkilö tuo aina tiedon ja koulutusyhteenvedon käymistään koulutuksista.
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Toimitilat

Toimistotyötä tehdään hajautetusti. Myös osittainen etätyö on mahdollista, kun tehdään kirjauksia
ja ollaan erilaisissa etätilaisuuksissa. Asiakkaita otetaan vastaan ja toimistyötä tehdään toimitiloissa:
Alahärmän hyvinvointiasema, Kanttorintie 5, 62300 Kauhava
Ylihärmän hyvinvointiasema, Leinosentie 15, 62375 Ylihärmä
Kauhavan asiakasohjaus, Kauppatie 107 B 1. krs, 62200 Kauhava
Kuntayhtymän hallinto, Nikolaintie 6 A 3.krs, 62200 Kauhava
Ryhmätoiminoja järjestetään hajautetusti eri toimijoilta vuokratuissa tiloissa.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Työyhteisössä on verenpainemittareita, verensokerimittareita, puntareita sekä ala- ja yläraajaharjoitteluväline. Terveydenhuoltovälineitä huolletaan Kuntayhtymässä keskitetysti huoltoammattilaisten toimesta. Laitteiden käyttäjä huolehti ja seuraa laitteiden toimintakuntoa.
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8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
Asiakastyön kirjaaminen
Asiakastyön kirjaaminen tapahtuu Life Care- asiakas/ potilastietojärjestelmään. Työntekijällä on
tehtäväkuvan mukaiset oikeudet ja henkilökohtaiset tunnukset tietojärjestelmiin. Uusi työntekijä
perehdytetään kirjaamiseen työyhteisön niiden henkilöiden toimesta, jotka osaavat prosessin parhaiten, koska kirjaaminen on ammattinimikekohtaista. Pienessä työyhteisössä pystytään perehdytys
tekemään työntekijöiden yhteistyöllä. Uusilta asiakkailta pyydetään yleensä kirjallisena suostumus
tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen. Asiakas saa allekirjoitettavasta suostumuksesta tietoa tietoturvasta. Joitain asiakirjoja voidaan säilyttää paperisina versioina lukollisissa tiloissa. Osalla työntekijöistä on käytettävissä kannettavia tietokoneita, jolloin kirjaaminen voidaan aloittaa heti asiakaan kohtaamisissa. Kirjaaminen tehdään mahdollisimman pian ilman aiheetonta viipymistä. Työntekijä suunnittelee työpäivänsä siten, että myös kirjaaminen onnistuu. Käytössä on työsähköposti
sekä tarvittaessa myös turvaposti.
Toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä
sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä. Viranomaispäätöksiä tehdään T-WEB/
Valmu- ohjelmilla. Lokitietoja seurataan säännöllisesti. Organisaatiotasolla on laadittu sosiaali- ja
terveydenhuollon tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma. Uudet työntekijät ja opiskelijat allekirjoittavat ja perehtyvät erilliseen tietoturvasitoumukseen. Sisäisessä intranetissä on tiedot tietoturva-asiakirjoista ja ohjeistuksia.

Tietosuojavastaava
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttävät, että jokainen palvelun antaja hoitaa, ohjeistaa, seuraa ja valvoo tietosuojan toteutumista toiminnassaan.
Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on erityisasiantuntijana auttaa palvelun antajaa velvoitteidensa toteuttamisessa.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Aulikki Falben, tietosuojavastaava
P. 050 371 7369
etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi

Tietosuojavastaava mm.
•
•

seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä
tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa
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•
•
•
•
•

osallistuu henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan
osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon
osallistuu henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen
raportoi johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin

Selvityspyynnöt oikeudettomasta henkilötietojen käsittelystä voi osoittaa kyseisen toimintayksikön
esimiehelle, palvelujohtajalle tai tietosuojavastaavalle.
Kuntayhtymään on laadittu erillinen tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma.
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9 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt
Omavalvonnan suunnitteluun on osallistunut asiakasohjausyksikön henkilöstö 15.12.2021 yhteisessä
työpajassa. Mukana olleet henkilöt: Johanna Lahti, Kirsi Tyynismaa, Tiina Knuuttila-Puiras, SirkkaLiisa Rajamäki, Raili Kärki ja Marita Neiro
Marita Neiro, palvelupäällikkö vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai silloin kun toiminnassa on muutoksia esimerkiksi kesken vuoden.
Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä työntekijöillä asiakasohjausyksikön kansiossa/tiedostossa ja
yksiköiden toimistotiloissa.

10 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Vuonna 2023 siirrytään yhteiselle Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialueelle. Vuoden 2022 aikana suunnitellaan alueella yhteistä asiakasohjausyksikköä. Vuona 2022 työyhteisössä kehitetään toimintaa ja
seurataan palveluiden latua ja toimivuutta sekä asiakkaiden, omaisten, yhteistyötahojen että työntekijöiden palautteiden avulla. Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2021–2025 on määritellyt asiakasohjausyksikölle hyvinvointia edistäville palveluille kehittämistavoitteita. Ikäpoliittinen ohjelma on
erillinen asiakirja.
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LIITE 1: Toimintaohje henkilökunnalle sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta sosiaalihuollon toteuttamisessa
SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS,
sosiaalihuoltolain § 48, § 49 velvoite
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä
toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta sosiaalipalvelujen osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujohtajalle ja ikäihmisten palvelujen osalta ikäihmisten palvelujohtajalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.
Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle (§ 49). Aluehallintovirasto tai
Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten
kuin erikseen säädetään.
Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ohje ja ilmoituslomake liitetään osaksi omavalvontasuunnitelmia. Esimies vastaa siitä,
että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.
Kuka voi tehdä ilmoituksen § 48 mukaisesti
Ilmoituksen voi tehdä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva tai vastaavissa tehtävissä, toimeksiantosopimussuhteessa oleva tai itsenäinen ammattiharjoittaja. Ilmoitusvelvollisuus koskee julkisia ja yksityisiä sosiaalipalvelun tuottajia.
Mistä ilmoitus tehdään?
Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, hän voi tehdä tästä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa
epäkohtaan, tulee ilmoittaa.
Asiakkaan kaltoinkohtelulla tarkoitetaan mm. fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti,
puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tai palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia puutteita.
Ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai sen uhasta, ei henkilökuntaan liittyvistä tilanteista. Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensi sijassa perustua asiakkaan huolenpitoon liittyviin tarpeisiin.
Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmissa voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien rajoittamisesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa. Pakotteiden ja rajoitteiden käytöstä tulee olla aina asiakaskohtainen,
määräaikainen lupa ja ilmoitus tulee tehdä, jos pakotteita ja rajoitteita käytetään muutoin. Mikäli toimintakulttuuri
ei ole suoranaisesti vahingollista asiakkaille, niihin pitää puuttua ensisijaisesti omavalvonnan kautta. Omavalvontaan kuuluvat esimerkiksi ammattilaisten resurssit ja sekä ammattilaisten palveluissa olevaan kiireeseen
liittyvät asiat.
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Miten ilmoitus tehdään?
Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä intranetin työnteon tukena → lomakkeet kansiosta sekä paperiversioina yksikön omavalvontasuunnitelman liitteistä.
Liite: Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomake
Kenelle ilmoitus palautetaan?
Ilmoitus tulee tehdä välittömästi lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta sosiaalipalvelujen osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
sosiaalipalvelujohtajalle ja ikäihmisten palvelujen osalta ikäihmisten palvelujohtajalle.
Myös yksityisiltä palveluntuottajilta hankituista, kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tehtävät ilmoitukset osoitetaan asiasta sosiaalipalvelujen osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujohtajalle ja ikäihmisten palvelujen osalta ikäihmisten palvelujohtajalle.
Yhteystiedot:
Ikäihmisten palvelujohtaja, Katri Nikkola, Puh. 050 371 7368
katri.nikkola@kaksineuvoinen.fi
Sosiaalipalvelujen johtaja, Terhi Järvi puh. 050 3811 684
terhi.jarvi@kaksineuvoinen.fi
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Mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu?
Työntekijä täyttää ilmoituslomakkeen, johon hän kuvaa asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen
uhan. Asiakastietoja ei laiteta lomakkeeseen, vaan ilmoituksen vastaanottaja selvittää ilmoittajalta, kenestä asiakkaasta on kyse. Ilmoittaja tekee kirjaukset asiakkaasta asiakastietojärjestelmään.
↓
Työntekijä palauttaa lomakkeen täytettynä yksikön esihenkilölle. Yksikön esihenkilö kuittaa lomakkeen
vastaanotetuksi ja tekee välittömästi tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet epäkohdan tai sen uhan
poistamiseksi ja kirjaa ne lomakkeeseen sekä varmistaa, että toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.
Yksikön esihenkilö voi tarvittaessa pyytää ohjeita ja neuvoa sosiaalipalvelujen osalta Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujohtajalta ja ikäihmisten palvelujen osalta ikäihmisten palvelujohtajalta.
↓
Lomake toimitetaan viivytyksettä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujohtajalle tai ikäihmisten
palvelujohtajalle.
↓
Sosiaalipalvelujohtaja tai ikäihmisten palvelujohtaja käy läpi epäkohdan tai sen uhan ilmoituksen ja
mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, tarvittaessa ohjeistaa ja neuvoo palvelun tuottajaa. Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujohtaja tai ikäihmisten palvelujohtaja arvioi, onko tehdyt toimenpiteet
riittävät, tekee lomakkeeseen omat merkinnät ja mahdolliset lisäykset.
↓
Sosiaalipalvelujohtaja tai ikäihmisten palvelujohtaja huolehtii lomakkeen arkistoinnista.
↓
Kopio lähetetään ilmoituksen tehneelle työntekijälle, yksikön esimiehelle, potilas- ja sosiaaliasia-miehelle ja vakavista epäkohdista menee tieto myös aluehallintovirastoon.

Seuranta
Ilmoitukset käsitellään Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työyksiköissä ja tulosalueen esimiesten kanssa.
Ilmoitusten perusteella kehitetään toimintaa. Yksiköiden työntekijöiden tulee olla tietoisia sovituista
käytännöistä.
Lisäksi ilmoituksia ja sen vaikuttavuutta toiminnan parantamiseen seurataan ja arvioidaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa.
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LIITE 2: Lomake henkilökunnalle sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus
Lomake toimitetaan yksikön esimiehelle, joka toimittaa sen sosiaalipalvelujen osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujohtajalle ja ikäihmisten palvelujen osalta ikäihmisten palvelujohtajalle. Lomakkeen
täyttää se työntekijä, joka havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan.
1. ILMOITUS ASIAKKAAN EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA TAI SEN UHASTA
Työntekijän ilmoitus (sosiaalihuoltolain § 48 ja § 49)
Ilmoitus asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhkasta asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.
Tilanteen kuvaus:

Päiväys

. .20
Työntekijä ja nimenselvennys

Olen saanut tämän ilmoituksen tiedoksi työnantajan edustajana (yksikön esimies):
Päiväys

. .20
Yksikön esimies ja nimenselvennys

2. ASIAN SELVITTELY ESIMIEHEN TOIMESTA
Työntekijältä saatu tieto:

. .20

Työnantajan asian johdosta tekemät toimenpiteet (sosiaalihuoltolaki § 49)
Aika:

3. KUNNAN SOSIAALIHUOLLON JOHTAVAN VIRANHALTIJAN TAI VALVONNAN VASTUUHENKILÖN YHTEENVETO
- Annettu ohjaus ja neuvonta sekä tehdyt toimenpiteet ja arviointi

Päiväys

. .20
Esimies ja nimenselvennys

Kopio lähetetty . .20
Aluehallintovirasto
Työyksikön esimies ja ilmoituksen tehnyt työntekijä
Arkistoitu: . .20
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