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PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palvetuntuottaja

Nimi: Lamminniemen Hyvinvointikeskus
Oy Kunnan nimi: Somero

PaLveLuntuottajan Y-tunnus: 2560530-5

Toimintayksikön nimi

Lamminniemikoti

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Somero, Jänistie 1

PaLveLumuoto; asiakasryh mä, jolle paLvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Tehostettu palveLuasuminen (44)
Palveluasuminen (24÷11) Vaihtoehtoinen samoissa tiLoissa tehostetun palveLuasumisen
kanssa
Lyhytaikainen Laitoshoito / intervalli (2)
KotihoitopalveLu (100)
Päivätoiminta / Päiväpalvelut (75)
SosiaaliaLan muuta palvelut / Sosiaaliohjaus (75)

Toimintayksikön katuosoite

Jänistie 1

Postinumero Postitoimipaikka

31400 Somero

Toimintayksikön esimies PuheLin

HenkiLöstö- ja yksikönpääLlikkö 044 901 6668

Nina Backman-Stenholm

Sähköposti

nina. backman-stenhotm@lamminniemi.fi
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Toimi ntalupatiedot

ed. 14.1.2014 ja 11.11.2015 ja 3.4.2020

Alihankintana ostetut palve ut ja niiden tuottajat

Ostopalvelujen tuottajat

Kiinteistöhuolto, Someron Talkkarit Oy

PyykkihuoLto (osittain) Pantex Pesu Oy

HenkiLökunnan suojavaatehuolto, Lindström Oy

TaLous- ja patkkahatlintopatvetut, Rantalainen Oy

Työterveyshuolto, Pihtajatinna

OstopaLvetuiden toimintaa arvioidaan säännölLisesti toteutettaviLla paLavereilLa. Tarvit
taessa rekLamaatiot ja yhteydenotot alihan kkijoihin

ALihankintana tuottavftta patveLuntuottaj ilta ei ole vaadittu omavaLvontasuunnitelmaa.

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Lamminniemikodin perustehtävänä tuottaa hoito- ja hoivapaLvelua sekä kuntoutusta ja
päivätoimintaa Someron kaupungin osoittamiLLe asiakkaille. sotiemme veteraanien hoi
vasta ja kuntoutuksesta sekä kiinteässä, tulokseLlisessa ja tehokkaassa yhteistyössä Some
ron kaupungin kanssa tarjota ikäihmisilLe palveluasumista, tehostettua paLveluasumista ja
päivätoimintaa.
Toiminnassa korostuvat henkilökunnan monipuolinen osaaminen, palvelun Laatu sekä asuk
kaiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Monipuolisuus muodostuu eri ammattitukinnoista ja
täydennyskoulutuksista, esim, seuraavista; sai raanhoitaja, lähihoitaj a, hoiva-avustaja, fy
sioterapeutti, laitoshuoltaja, vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistihoitaja.

JokaiseLle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito-, paLvelu- ja kuntoutussuunnitelma
hänen voimavaransa huomioiden. Hoitokodissa työskentelee moniammatillinen tiimi, jo
hon kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä kuntouttavan alan ammattilaisia. Omaiset ja
vapaaehtoiset ovat kiinteästi mukana arjessa ja hyvä arki onkin yksi tavoitteistamme asuk
kaan elämässä. Autamme asukkaitamme ylläpitämään jäljellä olevaa toimintakykyään
sekä sosiaalisia suhteitaan mm. osaLlistamalla heitä arjen askareisiin sekä erilaisiin tapah
tumiin.
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Henkilökunta vastaa hoitosuunnitelman mukaisesti asukkaan päivittäisestä perushuolenpi
dosta ja hoidosta, sen arvioimisesta ja kehittämisestä. Ikäihmisten hyvän elämänLaadun
kehittäminen, ylläpitäminen ja turvaaminen ovat perustehtävämme. Tämä toteutuu käy
tännössä omahoitajuutta, omatoimisuutta ja omarytmisyyttä toteuttamalla ja kehittä
maILa.

Hyvän elämän puolesta!

Arvot ja toimintaperiaatteet

Ihmisläheisyys:

Välitämme, tuemme, autamme. Ihminen ihmiselle.

Kunnioitus:

Kunnioitus näkyy jokaisessa kohtaamisessa, niin asiakkaiden, omaisten kuin työkaverei
denkin kesken.

Me-henki:

Yhdessä tehden, toistamme tukien.

Innovatiivisuus:

Suunnittelemme, kehitämme, toteutamme.

Yhteisöllisyys:

Teemme yhdessä toisiamme tukien

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

RISKI EN HALLI NTA

Yksikönpäätlikkö vastaa, että yksikössä suoritetaan vaarojen ja riskien kartoitus ja arvi
ointi säännöllisesti. Tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään Sosiaali-ja terveysmi
nisteriön ohjeita työpaikan riskien arvioinneista, tomake käytössä. Yksikön turvalLisuus-
selvitys ja pelastussuun nitelma hyväksytetään pelastusviranomatsetla.

Lääkehuolto; ajan tasalla oleva lääkehoitosuunnitelma, jota päivitetään sovituin ajan
jaksoin. Päivitetty 04/2022.

Liikkuminen; esteettömyys, hyvä valaistus, apuväli neet

Lamminniemen toiminnanohjausjärjestetmässä ylläpidetään toimintaohjeilta liittyen en
naltaehkäisevään riskienhallintaan sekä tilanneraportointiin. Lisäksi on käytössä
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kiinteistösovellus, joka on yhteydessä suoraan Someron Talkkarit Oy:n päivystykseen.
Lamminniemessä on ISO 9001 -201 5, voimassa ad 7/2022.

Riskien ja poikkeamien hallinta Lamminniemikodissa:

Poikkeamien hallinnan tarkoituksena on oppia virheistä, ennaltaehkäistä uusia virheitä ja
minimoida riskien toteutuminen ja vakavuus toteutuessaan. Koko työyhteisön on tarkoitus
oppia kustakin tapahtumasta. Vain perusteellisen juurisyyanalyysin kautta toteutetuilla
korjaustoimenpiteiltä saadaan toiminnasta kitkettyä järjestelmäll.iset syyt poikkeamiin ja
täten hallittua riskejä.

Poikkeamien hallinnassa ei etsitä syyllisiä! Tärkeintä on, että kaikki oppivat tapahtu
neesta.

Poikkeamat luokitellaan: vaaratilanne (ns. läheltä-piti-tilanne), poikkeama ja vakava
poi kkeama.

Vakava poikkeama on tapahtuma, josta on tullut tai ollut lähellä tulla vakava haitta asuk
kaalle (joutunut sairaalaan, konsultoitu lääkäriä / ambulanssi), työntekijälle (asukkaan
haastavan käyttäytymisen johdosta tehty työtapaturmailmoitus tai ollut terveydenhuol
lossa) tai merkittävä taloudellinen menetys.

Koko henkilökunta kirjaa havaitsemiaan poikkeamia ja riskejä (ml. läheltä piti -tilanteet),
määritellyt käsittelijät (vastuuhoitaja tai muu nimetty hoitaja) käsittelevät poikkeamat
ja yksikön esimies kuittaa kunkin poikkeaman käsittelyn.

Poikkeamia hallitaan, jotta poikkeavat palvelut tunnistetaan, ja palvelua ohjataan siten,
ettei poikkeamasta aiheudu lisävahinkoa tahattomasti. Ennen kaikkea poikkeamahallin
nalla pyritään siihen, että vastaavia poikkeamia ei pääsisi jatkossa enää tapahtumaan tai
ainakin niiden toteutumismahdollisuuksia minimoidaan. Tämä tapahtuu käsittelemällä ku
km tapaus loppuun saakka toteuttaen sekä korjaavat toimenpiteet, että ennaltaehkäise
vät toimenpiteet.

Tämän lisäksi analysoidaan kertyvää tietoa poikkeamista yrityksenlaajuisesti ja pyritään
tunnistamaan kehityskohteita, joiden kautta voidaan en naltaeh käistä poikkeamia.

Riskien tunnistaminen

Toimintajärjestelmä ohjaa työntekijät ilmoittamaan kaikista epäkohdista “Toiminnanke
hittämis-lomakkeella” esimiehelle.
Esimies käsittelee kirjatut poikkeamat yhdessä henkilöstön kanssa. Ne kirjataan muistioon
ja sovitaan kuka vastaa korjaavista toimenpiteistä. Tarvittaessa esimies esittää kehitys-
ehdotukset omalle esimiehelleen. Epäkohdista, poikkeamista ja riskeistä keskustellaan
myos yksiköiden palavereissa.
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Kirjaaminen tulisi suorittaa viipymättä tapahtuman jälkeen, jotta yksityiskohdat olisivat
tuoreena mielessä. Poikkeaman raportoi sen havainnoinut henkilö. Jokainen on vastuussa
siitä, että kirjaa havaitut epäkohdat, poikkeamat ja riskit.

Kirjaamisen jälkeen poikkeama siirtyy yksikön jatkokäsiteltäväksi yksikkökokoukseen,
jonka jälkeen poikkeama arkistoidaan.

Vaara ja uhkatilanteista, jotka koskevat asukkaita esim. kaatuminen tms. täytetään poik
keamakaavake henkilökunnan toimesta, em. tilanteet käydään Läpi yksikköpatavereissa.
Henkilökuntaan kohdistunut vaaratilanne tai tapaturma työaikana kirjataan vaaratilan
neilmoitukseen ja toimitetaan työsuojetuvaltuutetulle. Tapaukset käsitellään työsuojetu
toimikunnan kokouksessa. Lomake löytyy sähköisenä~ yhtejset asiakirjat! toimintajärj.
asiakirjapohjat

Henkilökunnalla on sosiaalihuoltolain 48~:n mukainen i moitusvelvollisuus havaitessaan
yksikössä epäkohtia. Henkilökuntaa on tiedotettu velvollis udesta. Velvollisuus käydään
läpi perehdytyksen yhteydessä.

Henkilöstö seuraa päivittäisessä työssään asukasturvallisuuden toteutumista ja havainnoi
mahdollisia turvallisuusriskejä. Havaitessaan turvallisuutta uhkaavia tilanteita tai teki
jöitä henkilöstö tekee välittömästi korjaavat toimenpiteet ja raportoi niistä esimiehelle.
Yksikön turvallisuutta tukevat tilaratkaisujen lisäksi hoitajakutsujärjestelmä kameraval
vonta, säännöllinen henkilöstön palo-ja turvallisuuskoulutukset.

Asiakkaan tietosuojaan liittyvistä asioista h uolehditaan.

Lamminniemikodissa on käytössä kirjallinen palautekysely- ja kehitysehdotusjärjestelmä.
Asukkaat ja omaiset voivat jättää palautetta ja kehitysehdotuksia kirjallisesti niille va
rattuun palautuslaatikkoon. Asukkaiden ja omaisten antama suullinen palaute tai kehi
tysehdotus kirjataan ja käsitellään yksikkö- ja kuukausipalaverissa. Kerran vuodessa to
teutetaan myös asukas- ja omaistyytyväisyyskyselyt. Palautteiden pohjalta toimintaa py
ritään kehittämään entistä asukaslähtöisemmäksi.

Mikäli asiakas kokee epäasiallista kohtelua, tai kaltoinkohtelua selvitetään asia esimie
hen, tapahtumiin osallistuneen henkilöstön ja tarvittaessa omaisten kanssa. Haittatapah
tumista ilmoitetaan aina myös omaisille joko hoitajan tai esimiehen kautta. Mikäli asioi
hin ei loydy ratkaisua yksikön toimien jälkeen, asiakasta sekä omaista ohjataan otta
maan yhteys sosiaaliasiamieheen.

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen

Haittatapahtumista, poikkeamista ja läheltä piti- tilanteista täytetään poikkeamalo
make, jonka täytöstä vastaa henkilö joka asian on huomannut. Poikkeamat käsitellään
yksiköiden yksikköpalavereissa. Vakavat poikkeamat raportoidaan välittömästi yksikön
päällikölle. Yksikönpäällikkö vastaa dokumentoinnista
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Läheltä piti -tilanteet kirjataan omaan lomakkeeseen ja käsitellään yksikköpatavereissa
sekä kirjataan muistioon käsitellyiksi

Mikäli asia vaatii jatkokäsittelyä, niin asia viedään johtoryhmän käsiteltäväksi ja mah
dolLisesti hallituksen hyväksyttäväksi.

Kaikki poikkeamat tulee käsitellä esimiehen ja/tai vastuuhoitajan toimesta yksikön ko
kouksessa. Kokouksessa käydään kunkin poikkeaman osalta läpi mitä tapahtui ja miksi
(juurisyyanalyysi). Samalla sovitaan mitä korjaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
tapaukseen liittyen tehdään. Ajoittain (esim. kuukausittain tai 2-4 kertaa vuodessa) tu
lee käsitellä kaikkia yksikön poikkeamia ja pyritään keksimään keinoja, joilta voitaisiin
välttyä esiintyneiltä poikkeamilta.

Heti käsittelyn alussa tulee pysähtyä miettimään mistä ko. poikkeama johtui. Mikä oli se
pohjimmainen syy tapahtuneelle? Useinkaan se ei ole heti ensimmäiseksi mieleen tullut
syy.

Kun korjaamista vaativa toimenpide on todennettu, se käsiteLLään yhdessä henkilöstön
kanssa, jolloin syy ja korjaustoimenpide kirjataan muistioon, jonka lukevat koko henki
löstö. Lisäksi toimenpide kirjataan omavalvonnan seurantalomakkeelle ja sen toteutu
mista tarkastellaan (riippuen toimenpiteen kohteesta) kuukausipalaverissa kuukausit
tain.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnitteluun osalListuvat yksikönpäällikkö ja yksikön koko henkilökunta,
jolloin henkilöstö pääsee vaikuttamaan omavaLvonnan sisältöön ja sitoutuvat paremmin
toimimaan sovitun mukaisesti.

OmavaLvonnan seurannasta vastaa yksikönpäätL kkö Nina Backman-Stenho[m,

p 044 901 6668.

OmavalvontasuunniteLma on tärkeä toimintaa ohjaava dokumentti ja sitä pidetään yllä
yksikössä säännöllisin tarkastuksin.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja/tai
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia, vähintään kuitenkin kerran vuodessa. Vaikka
päivitettävää ei olisi, kirjataan suunnitelmaan päivitys ajankohtaisuuden tarkistamiseksi.

Päivityksen tekee yksikönpäätlikkö. OmavaLvontasuunniteLma hyväksytetään toimitusjoh
tajalla.

YritykselLä on laadunseurantajärjestelmä ISO 9001 -201 5, joka on voimassa 7/2022 asti.

Päivitetty omavalvontasuunnitelma löytyy aina Lamminniemikodin aulan ilmoitustaulutta
sekä on saatavilla yksiköiden hoitajilta.
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Hoito- ja palvelussuunniteLma

Asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asukkaan, hänen lä
heistensä, edunvalvojansa ja muiden mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.
Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmassa huomioidaan asukkaan voimavarat, toiminta-
kyky, toiveet, harrastukset ja tärkeät ihmiset kartoitetaan. Tiedot kirjataan Eibit- poti
lastietoj ärjestelmään hoitokertomukseen. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitajat,
jotka toimivat asukkaan asioiden hoitajina ja puolestapuhujina. He tuntevat asukkaan par
haiten. Omahoitajat toimivat linkkinä omaisten ja muun henkilökunnan välillä. Omahoita
jat seuraavat hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman toteutumista ja tekevät säännöl
lisesti väliarvion hoitokertomukseen suunnitelman toteutumisesta, vähintään puolen vuo
den välein. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään asukkaan tilanteen muuttuessa tai
vähintään kahdesti vuodessa. Asukkaan hoitosuunnitelman toteutumista seurataan havain
noimalla, omaisten kanssa keskustelemalla sekä seuraamalla hoidon toteutuksen kirjaa
mista.
Koko henkilöstö sitoutuu toimimaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan.

Yksikön raportilla käsitellään hoitosuunnitelmapalaverissa käsitellyt asiat, omahoitaja
huolehtii, että työyhteisössä tiedetään asukkaan hyvään hoitoon/asumiseen liittyvät asiat.

Vastuuhoitaja perehdyttää omahoitajat asiakkaiden hoitoon. Omahoitaja osallistuu hoito
palavereihin, ja hänen velvollisuuksiinsa kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelman toteutus ja
arviointi. Tarvittaessa vastuuhoitaja opastaa tässä.

Omahoitaja päivittää ja laatu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman vastuuhoitajan
tuella.

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Hoito-, palvelu - ja kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon asukkaan oma
tahto ja toivomukset. Mahdollisten rajoitteiden käytöstä päättää aina asukkaan hoitava
lääkäri ja niiden käytöstä tehdään merkintä asiakaskirjoihin.
Hoito-osaston ja majoitusosastojen sisäpihat ovat aidattuja ja turvallisia piha-alueita ui
koi luu n.
Sopivien apuvälineiden avulla pyritään ylläpitämään jokaisen omaa liikuntamahdollisuutta
mahdollisimman pitkään. Jokaisen asukkaan kanssa pyritään tekemään hoitotahto. Kaikki
asukkaat asuvat yhden hengen huoneissa. Asukkaan toiveet mieltymykset ja vastenmieli
set asiat kysytään häneltä itseltään tai omaisilta ja kirjataan hoitosuunnitelmaan. Aina,
mikäli on mahdollista, tehdään elämänkaarihaastattelu. Saatuja tietoja hyödynnetään
asukkaan arjessa.
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Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta niin pitkälle kuin se on mahdollista hänen
toimintakykynsä huomioiden. Pyrimme hoivatyössä huomioi maan asukkaan yksilöllisen
päivärytmin ja toiveet. Asukkaalta on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvetujensa
suunnhlLeluuri ja LoleuLlamiseen yksin Jd yhdessä omdisensa ja/Lal edunva[vojansa kanssa.

Käytämme hoivatyössä ja hoitosuunnitelman laatimisessa apuna hoito- palvelu- ja kuntou
tussuunniteLman elämän kaaren kartoitusosiota, jonka omaiset voivat tu lovaiheessa täyt
tää yhdessä asukkaan kanssa. Omaiset ovat tärkeässä asemassa selvitettäessä asukkaan
historiaa ja elämänkaarta

Tarvittaessa hoitava Lääkäri Laatu asukkaan ja omaisen kanssa hoitotahdon. Asukkaan kos
kemattomuutta tai vapaata liikkumista rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain äärim
mäisenä keinona lääkärin erillisellä, määräaikaiseLla luvalla. Lupa kirjataan sähköiseen
asukastietojärjestelmään ja omaisten kanssa keskustellaan tilanteesta. Osa asukkaista voi
halutessaan huoneestaan poistuessaan lukita oven niin, ettei muilta asukkailla ole sinne
pääsyä.

Kaikissa hoitotilanteissa huomioidaan intimiteetin suojaaminen, mm. asukkaan asiallinen
pukeutuminen. Emme puhu toisten asukkaiden asioista muiden asukkaiden tai ulkopuolis
ten kuulten.

Rajoittamistoimenpiteissä noudatamme STM: n ohjeistusta ja pyrimme kaikin käytettävissä
olevin keinoin välttämään niiden käyttöä.
Lamminniemikodissa kunnioitetaan asukkaiden itsemääräämisoikeutta niin pitkälle kuin se
on mahdollista hänen sairautensa ja toimintakykynsä huomioiden. Omaisten toiveet huo
mioidaan ja he ovatkin tärkeässä asemassa varsinkin muistisairaan asukkaan elämänkaaren
ja historian kertomisessa. Asukkaan ja omaisten toiveet joskus eroavat toisistaan, silloin
asukkaan toive vie voiton. Asioista keskustellaan kaikkien asianosaisten kanssa ja pyritään
pääsemään yhteisymmärrykseen. Asukkaitla on oikeus yksityisyyteen. Hänellä on oma
huone, johon muut eivät saa mennä ilman lupaa. Asukkaat saavat liikkua vapaasti asumis
yksikössään. Erityisen iloisia olemme aidatuista piha-alueista, joissa asukas voi myös yk
sikseen Liikkua. Asukkaat voivat osallistua voimiensa mukaan hoivakodin toimintaan.

Asukkaan kyetessä päättämään hoidostaan ja ymmärtäessään tekonsa seuraukset, on
hänellä oikeus tehdä terveyttään tai turvallisuuttaan vaarantaviakin ratkaisuja (esim.
tupakointi).
Jouduttaessa turvautumaan rajoittaviin toimenpiteisiin, niin päätöksen tekee aina hoitava
lääkäri. Rajoitustoimenpiteistä tehdään asianmukaiset päätökset ja ne kirjataan
Hoitokertomukseen sekä riskitietoihin. Asiakirjoihin tehdään merkinnät
rajoitustoimenpiteen päättäneestä ja sen suorittaneesta henkilöstä, käytetystä
rajoitustoi men piteestä sekä sen perusteesta ja kestosta. Rajoitustoimenpiteet kirj ataan
hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan turvallisuus otsikon alle.

Pakotteita / rajoitteita käytetään vain asukkaan tai hänen edustaj ansa suostumuksella ja
Lääkärin luvalla, mikäli asukkaan turvallisuus vaatii esim. turvavyon käyttoä tuolissa
istuessa liikkeelle lähdön ja kaatumisvaaran vuoksi. Pakotteet ja rajoitteet arvioidaan
uudelleen säännöllisesti vähintään kolmen kuukauden välein
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Henkilökunnan on huolehdittava, että asukkaan valvonta on riittävää sekä harkittava joka
käyttökerralla, onko liikkumisen rajoittaminen (vuoteen laidat, haara- ja turvavyöt
pyörätuolissa, sekä itsenäisen liikkeelle lähtemisen estäminen muulla tavalla)
valttamatonta asukkaan turvallisuuden takaarniseksi. Vuoteenlaitojen ylos nostamisen tai
muiden edellä kuvattujen rajoittamistoimenpiteiden perusteet on oltava kirjattuna
hoitosuunnitelmaan.
Ammattitaitoinen henkilökunta pystyy omalla toiminnallaan estämään suurimman osan
esim. uhkaavista tilanteista. Ne ovat määräaikaisia ja niitä arviojdaan määräajoin
uudelleen.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Asiakkaan asiallinen kohtelu ja menettely, jos epäasiallista kohtelua havaitaan:

Jokaisella työntekijällä on eettinen ammattitaito olemassa koulutuksen kautta ja asuk
kaan kohtelu käydään myös perehdytyksessä läpi uusien työntekijöiden kanssa. Henkilös
töllä on myös ilmoitusvelvollisuus esimiehelteen, jos kohtaavat epäasiallista käytöstä tai
kaltoin kohtelua.

Jos henkilöstö havaitsee epäasialtista kohtelua:

1. Havainnon tekijä puuttuu siihen itse välittömästi ja keskeyttää toiminnan
2. tai havainnon tekijä ilmoittaa tapahtuneesta välittömästi esimiehelteen, joka

puuttuu siihen heti ja keskeyttää toiminnan. Esimies käy läpi tapahtuneen työnte
kijän kanssa, joka on käyttäytynyt epäasiallisesti.

Asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan
kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaarati lanne seuraavalla tavalla:

Henkilökunta on yhteydessä asukkaan läheiseen ja keskustelee tapahtuneesta avoimesti.

Tarvittaessa asukasta/läheistä voi neuvoa seuraaviin toimiin, jos he kokevat sen tarpeel
liseksi:

1 . Yhteydenotto yksi kön esimieheen, avoimetla keskustelulla hoitoa! palvelua antaneen
henkilön ja asukkaan kanssa selviää usein mahdolliset väärinkäsitykset. Näin mahdolliset
virheet tai puutteet voidaan selvittää.

2. Tarvittaessa yhteydenotto toi mintayksikön johtoon.

3. Jos em. toimenpiteistä ei ole ollut apua voi asukas tai hänen edustajansa tehdä kirjal
lisen muistutuksen palveluntuottajalle (toimitusjohtajalle). Muistutus on laissa säädetty
menettelytapa ja johtajan on selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia alaistensa kanssa
sekä vastattava muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, noin 2-3 viikon kuluessa.

4. Kantelu Avun tai Valviraan

5. Potilas- ja lääkevahingot Potilasvakuutuskeskukseen

10
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Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi
seen

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Lamminniemikodissa on käytössä kirjallinen palautekysely- ja kehitysehdotusjärjestelmä.
Asukkaat ja omaiset voivat jättää palautetta ja kehitysehdotuksia kirjallisesti niille va
rattuun palautuslaatikkoon. Asukkaiden ja omaisten on mahdollista antaa myös suullista
palautetta, mikä kirjataan ja käsitellään viikkokokouksessa. Kerran vuodessa toteute
taan myös asukas- ja omaistyytyväisyyskyselyt. Katajakodissa toimii asukasraati ja
omaispaneeli, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Saatua palautetta pyritään hyödyntämään ja siltä pohjalta kehitetään toimintaa. Asuk
kaita ja omaisia pyritään ottamaan mukaan myös toiminnan suunnitteluun ja kehittämi
seen. Palautteiden pohjalta toimintaa pyritään kehittämään entistä asukaslähtöisem
mäksi.

Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen vastaanottaja: yksikönpäällikkö ja toimitusjohtaja

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Someron kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Varsinais-Suomen sosiaaLialan osaamis
keskus Oy Vasso Ab:ltä. PotiLasasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi.

Puhelimitse: 050 559 0765, puhelinaika ma 12.00-14.00 sekä ti-to 09.00-11.00

Sähköpostitse: kati. Lammi(a)vasso.fi

Sähköpostilla voi lähettää yhteydenottopyynnöt ja yleiset kysymykset. Salassa pidettäviä
asioita ei pidä välittää sähköpostitse.

Post itse:

Oy Vasso Ab

Verkatehtaankatu 4, 4 krs.

20100 TURKU

Sosiaatiasiamies on puolueeton henkilo, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
SosiaaLimiehen tehtävänä on:

O neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liitty
vissä kysymyksissä
.toimia mahdollisena sovittetijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
O avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
.tjedottaa asiakkaan oikeuksista
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‘seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys
kunnanhaLlitukselle

Kulutta~aneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista

Sijaintikunnan kuluttajaneuvojan tiedot:

Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 029 553 6901 (arkisin 9 - 15)

Yksikön toimintaa koskevien muistutusten, kantelu- ja muut valvontapäätöksien kä
sittely ja huomioiminen toiminnan kehittämisessä:

Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset huomioidaan toiminnan kehittämisessä
ao. tiimeissä ja muutos raportoidaan johdolle.

Kaikki muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään sekä yksikönpalave
rissa että henkilöstön kuukausikokouksessa.
Vakavat valvonta-asiat käsitellään myös yrityksen johtoryhmässä. Myös kuntasijoittajaa
informoidaan em. päätöksistä. Kaikkien käsitteLyvaiheiden tarkoitus on löytää poik
keamien juurisyyt ja kehittämistoimenpiteet, jotka operatiivinen johto jalkauttaa yksik
köön asti.
Virallinen kirjallinen vastine annetaan viimeistään 2 viikon sisältä tiedoksi saannista tai
pyydetyssä ajassa.

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunniteLma, mihin kirjataan
hänen itselleen asettamat tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.
Suunnitelman laatimiseen osallistuu tarvittaessa myös kuntoutushenkilökuntaa (esim. fy
sioterapeutti), joka arvioi asukkaan kunnon ja kokonaistilanteen huomioon ottaen hänelle
parhaiten sopivia toiminnallisia aktiviteetteja, jotka tukevat hänen toimintakykyään ja
hyvinvointiaan sekä hänen tavoitteitaan. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään puolivuo
sittain ja asiakkaan terveydellisen tilanteen muuttuessa.
Omahoitaja vastaa asukkaansa suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä yhdessä asuk
kaan ja työryhmän kanssa.
Päivittäistä hoiva- ja hoitotyötä toteutetaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman
mukaisesti. Tähän liittyvät oleelLiset asiat kirjataan asukkaan tiedostoihin päivittäin.

Lammi nniemikodissa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Tämä edistää asiakkaan lii kku
mis- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa ja pa
rantaa hyvinvointia ja mielekkään elämän edellytyksiä. Toiminnan perustana ovat
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asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä voimavarat ja niiden hyödyntäminen. Jäljellä olevien
voimavarojen käyttäminen motivoi selviytymään arjesta. Päivittäin asumisyksiköissä jär
jestetään yhteisiä toimintoja (mm. tuolijumppa, yhteislaulua, erilaisia pelejä, askarte
lua), joihin pyritään asukkaat aktivoimaan osallistumalla.

Asukkaan oma toive huomioidaan, kuitenkin niin, että kaikin tavoin koetetaan houkutella
asukasta istumaan ja muiden seuraan.
Asukkaiden kanssa ulkoillaan päivittäin.

Asukkaat hankkivat fysioterapiapalvelut omakustanteisesti tai saavat maksuttoman hoi
don

Ravitsemus

Lamminniemikodissa tarjotaan Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen keittiössä valmistet
tua ruokaa. Asukkaille kuuluu viisi ateriaa päivässä (aamupala, lounas, päiväkahvi / väli-
pala, päivällinen ja iltapala. Yöpaasto ei yhtä lituntia. Asukkailla mahdollisuus saada
välipalaa yöl(äkin.

Ruokalistat suunnitellaan ammattitaitoisen kettiöhenkilökunnan toimesta. Ravitsemusti
lan seurannassa käytetään painon säännöllistä seurantaa sekä MNA-mittaria.

Ruuan ravintorikkaudesta vastaa Lammi nniemen Hyvinvointi keskuksen keittiö. Asukkaille
on mahdollista tilata ruokia eri koostumuksilla ja erilaisilla erikoisruokavalioilla. Asukkai
den mieliruokia kartoitetaan säännöllisesti ja keittiöllä otetaan toiveet huomioon hyvin.

Asiakkaiden painoa seu rantaan kerran kuukaudessa. Henkilökunta huomioi päivittäin
asukkaan vointia ja sekä mahdollista ruokahatuttomuutta.

Erityistilanteissa ravitsemustilaa seurataan neste- ja ravitsemuslistan avulla. Tarjolla on
myös kattavasti lisäravinteita niitä tarvitseville (Calogen, Nutridrink yms.). Hoitohenkilö
kunta on mukana asukasruokailuissa ja valvoo ruokailua ja tarvittaessa avustaa syömi
sessä.

RAI-arviointiin sisältyy arvio ravitsemuksesta ja tämä päivitetään vähintään puolen vuo
den välein ja tilanteen oleellisesti muuttuessa.

Hygieniakäytännöt

Huolehditaan ja varmistetaan asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta, pesuista sekä vaa
tehuolLosta. Yksikössä toteutetaan infektioiden seurantaa, jonka avulla on mahdollista
saada tietoa, miten paljon ja minkälaisia infektioita on esiintynyt.
Osa epidemioista voidaan sen avulla havaita jo varhain ja näin ennaltaehkäistä leviämi
nen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hygien~ahoitaja antaa tarvittaessa toimintaoh
jeet ja käy säännöllisesti yksikössä.
Jokaisessa yksikössä on nimetyt hygieniahoitajat, joiden tehtävänä on valvoa yksikön hy
gieniakäytäntöjen ylläpitämisestä ja seuraamisesta.
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Henkilökunta on suorittanut eLintarvikealan hygieniapassin.
Keskeistä on hyvän käsihygienian noudattaminen, suojakäsineiden käyttö sekä erilaisten
tartuntojen ennaltaehkäisy.

Noudatam me Varsinais-Suomen sai raanhoitopiiri n hygieniaohjeita
http: / /oh jepankki .vsshp.fi/fi/haku/

Siivouksesta vastaa oma koulutettu puhtaanapitohenkilöstö viitenä päivänä viikossa.

Tärkeintä hyvässä hygieniassa ovat päivittäiset hyvät työkäytännöt ja tavanomaiset varo
toimet. Niillä pyritään estämään mikrobien siirtymistä työntekijän tai asukkaan itsensä
välityksellä. Tavanomaisten varotoimien lisäksi noudatetaan erityisiä hygieniasuunnitel
massa ohjeistettuja varotoimia infektiota sairastavan asukkaan hoidossa ja epidemian ai
kana.

Hyvään hygieniaan kuuluu tehokas käsihygienia, aseptisen työj ärjestyksen noudattaminen,
riittävä ympäristön puhtaanapito, hoitovälineiden puhtaudesta ja steriiliydestä huolehti
minen sekä ohjeiden mukainen suojainten ja suojakäsineiden käyttö. Teemme säännöllistä
yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hygieniahoitajan kanssa. Jokaisella ruoka
huoltoon osallistuvalla on hygieniapassi voimassa. Epidemiatilanteista ja infektiotartunto
jen ehkäisemisestä on erilliset ohjeet.

Infektiot/tarttuvat taudit ja niiden oireet on koulutetun henkilöstön tunnistettava, jolloin
he osaavat oireellisen asukkaan asettaa heti eristykseen. Eristyksessä olevasta asukkaasta
tiedotetaan heti muuta henkitöstöä ja asetetaan tarvittavat suojaimet saataville Vsshp:n
ohjepankin mukaisesti. Tarvittaessa lääkäri määrää laboratoriokokeita. Tarttuvan sairau
den epäilystä informoidaan myös asukkaan läheisiä.

Lamminniemikodissa on omat laitoshuoltajat, jotka huolehtivat arkisin kodin siistey
destä. Yksikköön on tehty siivoustyön suunnitelma ja siinä on huomioitu hygieniaohjeis
tukset. Hygienian toteutumista siivouksen osalta seurataan säännöltisillä siivoustyön
suunnitelman mukaisilla pintapuhtausnäytteillä.

Pyykkihuollosta vastaa osittain ulkoistettu pyykkihuotto vuodevaatteiden osalta. Arkisin
Lamminniemikodissa työskentelee hoitoapuLainen, jolle pyykkihuolto kuuluu työnkuvaan.
Iltaisin ja viikonloppuisin pyykistä huolehtii muu henkilökunta.

Perehdytys on sisällytetty jokaisen työntekijän perehdytysprosessiin. Lisäksi puhtaanapi -

dosta ja pyykkihuollosta on olemassa kirjallinen ohjeistus.

Terveyden- ja sairaanhoito

Hammashoito järjestyy terveyskeskuksessa tai asukas käyttää yksityistä hammastääkäriä.
Hammashoidon kulut asukas maksaa itse.

Äkillisissä kuolemantapauksessa henkilökuntamme toimii annettujen työohjeiden
mukaisesti. Etukäteen on omaisten kanssa sovittu se, että haluavatko he yöaikaan
ilmoituksen kuolemasta. Jos asukkaalla ei ole tehty saattohoitopäätöstä ennen
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kuolemaa, niin olemme ensin yhteydessä hälytyskeskuksen kautta poliisiin, joka arvioi
onko tarpeen tulla katsomaan paikan päälle kuolemaan johtaman tilanteen.

Kuolemantapauksen sattuessa vainaja kuljetetaan Someron terveyskeskukseen, jossa lää
kari toteaa kuoleman. Hautaustoimisto kuljettaa tämän matkan.

Asukkaan siirtymisestä sairaalaan tilanteen arvioi vastaava hoitaja vuorossa ollessaan tai
hänen poissa ollessaan sairaanhoitaja, joka tarvittaessa konsultoi terveyskeskuksen lää
käriä. Asukkaiden kanssa laaditaan hoitotahto hoitosuunnitelman yhteydessä, mihin kir
jataan asukkaan oma tahto liittyen hänen kuntonsa huononemisesta johtuvaan hoidon
tarpeen lisääntymiseen. Sitä kunnioitetaan aina

Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyden edistäminen ja seuranta

Terveydentilan perusseu ranta (RR, verensokeri, paino, yleistila) toteutetaan hoitohenki -

lökunnan toimesta sairaanhoitajan vastuulla. MMSE tehdään kerran vuodessa sekä tarvit
taessa. Saattohoitoa voidaan järjestää asukkaan omassa huoneessa.

Yksikössä noudatetaan sinne tehtyä lääkehoitosuunnitelmaa, jossa on määritelty lääke-
hoidon vastuut ja käytänteet. Lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta ja päivittämisestä
vastaa yksikön esimies ja sen toteuttamista seurataan [ääkehoidon poikkeamilla, joihin
reagoidaan välittömästi ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Poikkeamat käsi
tellään yksikköpalavereissa.

Asiakkaille annetaan ohjausta terveydentilan ylläpitämiseen. Heidän terveydentilaansa
seurataan päivittäin hoitotoimien yhteydessä. Päivittäin joka työvuorossa kirjataan kai
kista asiakkaista huomioita sähköiseen asiakastietojärjestelmään Elbitiin. Fysiologisia
mittauksia ja [aboratoriotutkimuksia tehdään lääkärin ohjeistuksen ja hoitosuunnitelman
mukaisesti. Terveydentilasta kirjataan huomiot asiakkaan kertomukseen sekä raportoi -

daan havainnoista hoitavalle lääkärille. Kerran vuodessa omalääkäri tekee asiakkaille
vuosikontro[I.in, jossa mm. kontrolloidaan sovitut laboratoriokokeet ja tarkistetaan asiak
kaan lääkitys. Tarvittaessa lääkäri tapaa asiakkaan ja ottaa kantaa terveydentilassa ta
pahtuviin muutoksiin.

Asukkaiden terveydentilaa seurataan päivittäin. Fysiologisia mittauksia ja laboratorioar
voja seurataan lääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Terveydentilasta kirjataan huomiot
asukkaan terveystietoihin, ne myös raportoidaan hoitavalle [ääkärille.

Lääkäripalvelut saamme Someron terveyskeskuksesta. Lääkäri käy talossa viikoittain tai
on puhelimitse yhteydessä. Tarvittaessa asukas voi käydä myös terveyskeskuksessa vas
taanotolla. Virka-ajan ulkopuolella olemme yhteydessä Fshkyn tai Salon päivystykseen.

Terveyttä pyrimme edistämään myös hyvällä ravitsemuksella. Tupakointiin ei kannus
teta, mutta emme myös voi sitä kokonaan kieltää. Neuvontaa ja ohjeistusta annetaan,
mutta asukas itse tekee päätöksen tupakoiko vai ei. Tämä onnistuu niin kauan kuin hän
pystyy itsenäisesti tai aivan pienellä avulla käymään tupakalla ulkona.
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Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta:

Lamminniemikodin asukkaiden terveyspalveluista vastaa Someron terveyskeskus. Myös
muiden paikkakuntien sijoittamat asukkaat ovat siirtäneet terveyspalvel.unsa Somerolle.

Hoitava henkilökunta yhdessä vastuuhoitajan kanssa vastaavat asiakkaiden terveyden- ja
sairaanhoidon järjestämisestä. Yksikön esimies vastaa yksikön toimintakokonaisuudesta.
Välitöntä sairaala- tai tehohoitoa vaativan sairauskohtauksen sattuessa kutsutaan
välittömästi ambulanssi. Mikäli kyseisen asukkaan kohdalla on olemassa yksilölliset
toimintaohjeet sairauskohtausten varaLle, toimitaan näiden Lääkärin antamien ohjeiden
mukaisesti.

Muissa akuuteissa tilanteissa otetaan yhteyttä virka-aikana hoitavaan Lääkäriin ja muina
aikoina terveyskeskuspäivystyksen päivystävään Lääkäriin jatko-ohjeiden saamiseksi.
Lääkärin ohjeiden mukaan asukas joko lähetetään päivystykseen tai hoidetaan lääkärilta
saatujen ohjeiden mukaan. Asukkaan siirtyessä päivystykseen tu Lostetaan mukaan
hoitajan lähete, josta selviää turvallisen jatkohoidon varmistamiseksi tarpeelliset
asiakkaan esitiedot, lääkitys ja diagnoosit sekä lähettämisen syy ja omaisen yhteystiedot.
Omaiselle ilmoitetaan aina tilanteesta.

Kodissa suoritettavat normaalit toimenpiteet, esim. lääkejakelu, verenpaineen ja
verensokerin mittaukset, veri- ja muiden laboratorionäytteiden ottaminen, painon
seuranta ja haavahoidot.

Asukas voi olla Lamminniemikodissa elämänsä loppuun asti, saattohoidon järjestäminen
kuuluu meidän palveluihimme.

Lääkehoito

Lääkehoito suunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja sen tarkastaa terveys
keskuksen johtava lääkäri.

Yksikön lääkehoidosta vastaa yksikön lääkäri. Lääkehoidon toteuttamisesta ohjeiden mu
kaan vastaa vastuu hoitajat ja muu henkilökunta.

Monialainen yhteistyö

Asiakkaan luvalla ollaan tarvittaessa yhteydessä kunnan muihin sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluntuottajiin. Yhteydenotto voidaan myös järjestää
verkostoneuvotteluna puhelimitse, jolloin asiakas ja mahdollinen omainen ovat siinä
mukana. Lisäksi yksikössämme järjestetään hoitoneuvotteluja, joihin osallistuu asiakkaan
tarpeiden mukaiset tahot, asiakas itse ja mahdollinen läheinen/läheiset.

Omalääkäri on yhteydessä viikoittain Lamminniemikotiin.

Valvoville viranomaisille toimitamme heidän pyytämänsä tiedot.
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7 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Lamminniemikodin valmiudet kehittää asiakasturvatlisuuden parantumista ja yhteistyö
muiden asiakasturvallisuudesta vastaavienviranomaisten kanssa:

- Palotarkastukset, palo-ja pelastusvi ranomaisten suorittamana
- Sisäiset palotarkastukset
- Turvallisuustarkastukset/turvallisuusvastaavat omilla atueiltaan
- Alkusammutus- ja pelastusharjoitukset palo- ja pelastusviranomaisten

määräämällä tavalla/yhteistyössä
- Hoitajahälytysjärjestelmä (Tunstall)
- Pelastussuunnitelman ja turvaltisuussuunnitelman päivittäminen
- Sisäiset koulutukset (mm. paloilmoitin, poistumisharjoitukset) vuosittain
- Ulkopuoliset koulutukset (turvallisuus ja paloturvallisuus, ensiapukoulutukset

kaikille)
- Automaattinen sammutusjärjestelmä (sprinkleri)
- Alkusammutusvälineistön huollot
- Ohjeet uhkaaviin asiakasvaaratilanteisiin ja uhkaavan asiakkaan kohtaamiseen

Ympäristön turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja mahdollistetaan liikkumista tukeva
turvallinen ympäristö. Valaistus on tarkoituksenmukainen, häikäisemätön sekä riittävä
valaistus niin päivällä kuin yölläkin.
Hoivakodin huonekalut ovat tukevia ja turvallisia.
Asiakkailla on käytössä tarpeen mukaan kutsunapit hoitajan kutsumiseksi.
Heikkokuntoisille on tarjolla turvanapin kevennyspainike. amminniemikodilla on lisäksi
käytössä ns. deme-hälytinmattoja, joita voidaan asentaa lattialle sängyn viereen!
kulkuväylille, jolloin sen päälle astuva asukas aiheuttaa hälytyksen hoitajille. Lisäksi
asiakashuoneissa tehdään säännölliset, yksilöllisesti sovitut, hoitajan
tarkastuskierrokset. Kulunvalvonta on mietitty ja järjestetty tu rvalliseksi.
Asiakastu rvallisu utta kehitetään myös palautteen ja poi kkeamien kautta, joiden käsittely
tapahtuu viikkopatavereissa.
Asiakastu rvaltisu utta kehitetään myös esimerkiksi palotarkastusten yhteydessä saadun pa
lautteen pohjalta edelleen.

Lamminniemikodissa on määritelty ja päivitetty henkilöstön hälytysjärjestyslista kadon
neen asukkaan/asiakkaan löytämiseksi.

Henkilöstö

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

Lamminniemikodissa on 1 yksikönpäällikkö, 1 vastuuhoitaja, 2 sairaanhoitajaa, 1 fysiote
rapeutti, 12 I.ähihoitajaa, 1 hoiva-avustaja ja 2 laitoshuoltajaa. Asukasmäärän kasvaessa
henkilöstöä lisätään siten, että henkilöstömitoitus on koko ajan vähintään 0,6.
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Lamminniemikodilla on olemassa sijaislista, jonka ylläpidosta vastaa vastuuhoitaja yh
dessä yksikönpäällikön kanssa. Pitkäaikaiset sijaisuudet järjestää yksikönpäällikkö. Ly
hytaikaisiin sijaisuuksien toteutumisesta vastaa vastuuhoitaja yhdessä yksikönpäällikön
kanssa ja ilta-/viikonloppuaikoina sijaisuudet järjestää työssä oleva henkilöstö. Pääsään
töisesti poissaolevan henkilön tilalle kutsutaan aina sijainen

Henkilöstönvoimavarojen riittävyys varmistetaan hankkimalla loma- ja sairauspoissaolo
jen sijaiset, sekä pidetään riittävä sijaisreservi tilapäistyöntekijätarpeeseen.

Sijaisina käytetään alan koulutuksen omaava henkilöstöä ja sijaisina voidaan käyttää
myös alan opiskelijoita.

Tarvittaessa rekrytoimme sijaisia lisää reserviin

Lähiesimiehet eivät osallistu välittömään hoitotyöhön.

Välilliset työtehtävät on kellotettu ja sen perusteella laskettu ja arvioitu tuki- ja avusta
vien työntekijöiden tarve.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Huolellisesti toteutetun henkilöstörekrytoinnin avulla varmistetaan, että yksikössä on am
matillisesti osaavaa ja työn vaatimuksia vastaava henkilöstö. Avoimet työpaikat tulevat
sähköiseen hakuun Työ- ja elinkeinotoimiston sivulle sekä www.lamminniemi.fi -sivulle.
Henkilöstön soveltuvuus pyritään selvittämään haastatteluin sekä tarvittaessa käytetään
soveltuvuustestejä. Henkilöstön pätevyys tarkistetaan rekrytointi- ja työsopimuksen teko-
vaiheessa, jolloin tarkistetaan ammatinharjoittamisoikeus ja pätevyys.

Uudelle työntekijälle nimetään henkilökohtainen perehdyttäjä, joka perehdytyslomak
keen avulla tutustuttaa perehtyjän työympäristöön sekä työtapoihin. Perehdyttäminen
koostuu kolmesta osasta; koko talon tasoiseen perehdyttämiseen, kuten toimintatilat ja
eri toimintayksiköiden esittely, käytännön työhön liittyvä perehdyttäminen sekä työyhtei
söön liittyvä perehdyttäminen. Käytössä on perehdytyslomake, minkä avulla voidaan seu
rata perehdytysprosessia.

Henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelma muodostetaan kehityskeskustelukierrok
sen (kerran vuodessa) jälkeen osana toiminnan suunnittelua. Henkilöstön kehittäminen
tapahtuu sekä työpaikalla järjestettävinä valmennuksina ja koulutuksina (esim. saatto
hoito, ergonomia, lääkeosaaminen) sekä osallistumalla erilaisiin koulutuksiin, hankkeisiin
ja projekteihin.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Havaitessaan tai saadessaan tietoonsa epäkohtia tai sen ilmeisiä uhkia asiakkaan sosiaali
huollon toteutumisessa jokaisen työntekijän velvollisuus on viipymättä ilmoittaa asiasta
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yksikön esimiehelle. SosiaalihuoltoLain (1301/2014)48 § mukainen ilmoitus tehdään salas
sapitosäännösten estämättä.

Asian todennut henkilö tekee kirjallisen poikkeamaraportin ja kuittaa sen tehdyksi yksikön
esimieheLle. Esimies käsittelee asian epäasiaLilseen käytökseen syyllistyneen työntekijän
kanssa ja antaa asiasta suuLlisen huomautuksen ja/tai kirjallisen varoituksen. Vakavat
poikkeamat käsitelLään yhdessä johtoryhmän kanssa ja viedään tarvittaessa hallituksen
käsiteltäväksi. Vakavista poikkeamista tiedotetaan myös omaisia sekä kunnan edustajaa.

Vastaanottaessaan ilmoituksen epäkohdasta yksikän esimies tekee sosiaalihuoltoLain
(1301/2014) 49 §:n mukaisesti välittömasti tarvittavat selvitykset, käynnistää viipymättä
toimet epäkohdan tai sen ilmeisen uhan poistamiseksi ja keskustelee toimenpiteistä oman
esimiehensä kanssa.

Keskusteltuaan esimiehensä kanssa yksi kön esimies ilmoittaa asiasta kunnan sosiaali huol
lon johtavaa viranhaltijaa tai valvonnan vastuuhenkilöä. Jos epäkohtaa ei saada välittö
mästi poistettua, asiasta ilmoitetaan aluehaLlintovirastoLle.
Työntekijän ilmoitus epäkohdasta tai sen ilmeisestä uhasta, ilmoituksen vastaanotto ja
ilmoituksen välittäminen eteenpäin on kuvattu tarkemmin laatukäsikirjassa.

Toimitilat

Tilojen käytön periaatteet

Tilat ovat yhdessä tasossa, joten liikkuminen on esteetöntä. Huoneet ovat yhden tai kah
den hengen huoneita. Huoneiden koko on noin 25-28 neliötä. Huone on varustettu inva
wc:[lä, suihkulla ja ajanmukaisiLta automaattiseLla palo- ja sprinklerijärjestelmässä.
Huoneeseen kuuluu sähkökäyttöinen sänky, yöpöytä ja tuoli. Asukas voi halutessaan
tuoda myös omia huonekaluja ja sisustaa huoneensa haluamaltaan tavalla.

Talon keskellä sijaitsee iso ravintolasali, joka on kaikkien käytössä. 1-loitokodissa on myös
omia pienempiä ruokasaleja, mikäli asukas ei halua ruokailla isossa ravintoLasalissa. Mo
lemmissa ruokasaleissa asiakkaita avustetaan ruokailussa. Asukkaan poissaolon aikana
huone ei ole toisten käytössä.

Talossa ei ole vierailuaikoja, omaiset ovat tervetulleita koska vaan. Omainen voi halu
tessaan yöpyä asukkaan huoneessa.

Takapihoilla on aidattu, turvallinen ulkoilualue kaikkien käytettäväksi.

Teknologiset ratkaisut

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvalLisuudesta huoLehditaan erilaisilla taLLentavilla kulun
valvontakameroilla sekä TunstalL potiLashälytysjärjestelmällä. Lääkkeenjakohuoneessa on
myös tallentava kameravalvonta ja kameratalLenteita voi takautuvasti tarkistaa.
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Yksikön ulko-ovi lukkiutuu automaattisesti aikavälillä klo 6:30- 19:00. Ovikelloa soitta
malla pääsee sisään, kun ulko-ovi on lukossa.

Laitteet ja koneet huolletaan ja kalibroidaan ohjeiden mukaan.

Asukkailla on käytössään Tunstall -hoitajakutsujärjestelmä, joka mahdollistaa, että asia
kas voi kutsua hoitajaa hoitajakutsu rannekkeesta.

Asiakkaan omahoitaja varmistaa kutsulaitteiden toimivuuden säännöllisesti. Myös laite-
toimittaja huoltaa kutsulaitteet säännöllisesti vuosittain.

Ongelmatilanteissa auttaa Tunstall.-huolto.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Apuvälineasiat hoidetaan yhteistyössä Someron kaupungin apuvälinelainaamon kanssa.
Muut laitteet huolletaan ja testataan huoltosuunnitelman mukaisesti.

Apuvälineitä hankitaan/lainataan asiakkaiden hoidollisuuden ja toimintakyvyn tarpeiden
mukaisesti. Fysioterapeutti avustaa apuvälinearvioinnissa yksilöllisesti hoitajien kanssa.
Myös käytön opastus henki ökunnal[e tulee apuvälineiden toimittajalta. Yksiköissä uudet
työntekijät perehdytetään ja koulutetaan apuvälineiden käyttöön muun perehdytyksen
ohessa.

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukal
set vaaratilanneilmoitukset?

Henkilökunta on perehdytyksen yhteydessä ohjeistettu tekemään kaikista poikkeamati -

lanteista ilmoitus. Osa perehdytystä on myös yksikön Turvallisuus- ja pelastussuunni
telma, jossa on kuvattu mahdolliset riskitekijät ja miten niiden kanssa on toimittava.
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma päivitetään vähintään vuosittain ja päivitetty käy
dään yhdessä henkilöstön kanssa läpi.

Terveydenhuollon (aitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Yksikössä on sähköinen laiteluettelo, jota ylläpitää laitevastaavaksi nimetty hoitaja.
(Man Sil~n, työsähköposti; asuminen@lamminniemi.fi).

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Asiakastyön kirjaaminen

Kirjaamiskäytännöt ovat osa sähköisen potilastietojärjeste[män perehdytystä. Uudet
työntekijät ja yksikköön tulevat opiskelijat perehdytetään talon tietosuojakäytäntöihin.
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Kirjauksia seurataan satunnaisotoilla yksikönpäällikön sekä vastuuhoitajien toimesta. Tar
vittaessa puutteellisista kirjauksista tehdään poikkeamailmoitus, jo a käsitellään henki
löstön kanssa yhdessä kuukausikokouksissa.

1 lenkilokunta on tietoinen tietosuojaan liittyvista kaytannoista ja työsuhteen alussa pe
rehdytykseen kuuluvat sopimus salassapitovelvollisuudesta sekä käyttäjän tietosuojaoh
jeiden läpikäynti. Ohjeistus tietoturvasta- ja suojasta on liitetty osaksi IMS-toiminnanoh
jausjärjestelmää. Työntekijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon rekisterit ovat erilliset.

Yksiköissä on käytössä sähköinen Elbit-potilastietojärjestelmä, johon tehdään asiakaskir
jaukset kussakin työvuorossa.
Talossa on käytössä tietosuojajätteelle oma astiansa. Astian tyhjennyksen tilaamme tar
vittaessa jätehuoltofirmatta.

Lisäksi sähköisesti lähetettäessä asukas-/asiakastietoja, on yksikönpäälliköllä ja toimitus
johtajalla käytössään sähköpostin lähettäminen salattuna vastaanottajalle.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Maitis Salmi (toimitusjohtaja), Jänistie 1, 31400 Somero, 050 5775773

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?

Kyllä xD Ei D

9 YHTEEN VETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvaltisuuden kehittämisen tarpeista
saadaan useista eri lähteistä. Riskinhattinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtail
moitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mu
kaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuu nnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastuuhenkilö.

Paikka ja päiväys ~ / 2~22~

Allekirjoitus ~O 0
7’)’~ 23~ci<n~c~-~ -~4~’j~~
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