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O MAVALVONTASUU N N ITE LMA

KEHITYSVAM MAHUOLLON ASU MISPALVELUT

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottaja: Salon kaupungin Kehitysvammahuollon asumispalveluyksiköt

Palveluntuottajan Y-tunnus : 0139533-1

Kunnan nimi: Salo

Toimintayksikön nimi: Salon kaupungin kehitysvammahuollon asumispalveluyksiköt

Salo, Tehdaskatu 2, 24tOO (Hallinto)

Kehitysvammahuollon asumispalveluyksiköt on tarkoitettu kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea
tarvitseville henkilöil le

Anjala 25 asukasta
Artturi 7
Kalliokoti 14
Karpalokoti 6
Lehmuskoti 15
Rakuuna 6
Supina- Ropina 11
Ylermi 10
Tilapäishoito n. 25-30 asiakassuhdetta

Toim intayksi kön katuosoite;

Anjala Haukkalankatu 1 A, 24100 Salo
Artturi Isohårjänkatu 13 A, 24240 Salo
Kalliokoti Makasiinintie 15, 25460 Kisko
Karpalokoti Karpalokuja 4, 24BOO Halikko
Lehmuskoti, Tiipiläntie 4, 25500 Perniö
Rakuuna Isohärjänkatu 13 B, 24100 Salo
Supina-Ropina Supinku ja 2,2470O Salo
Ylermi Supinkatu 1, 24100 Salo
Tilapäishoitoyksikkö Elmeri, Isohärjänkatu 13 C, 24100 Salo

Toi mi ntayksiköiden esimiehet

Ti im ivastaavat, asumispalvelut

Saara Saarinen p. 02 778 3534
Ylermi, Supina- Ropina, Kalliokoti, Lehmuskoti

Petteri Lindblom p. 02 778 3523
Arttu ri, Rakuuna, Elmeri, Karpalokoti, Anja la, Tu kiasu m inen, Tilapäishoito Elmeri

Sähköposti
saara,saari nen@salo.fi
petteri. li nd blom@salo.fi
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Kehitysvammaisten palvelujen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän
omaisiaan sekä edistää kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäistä suoriutumista päivittäisistä
toiminnoista.

Arvot ja toimi ntaperiaatteet

Salon kaupungin arvot:

. Asiakaslähtöisyys

. Rohkeus

. Vastuullisuus

. Oikeudenmukaisuus

Arvot on avattu jokaisessa palvelussa.

3 RISKINHALLINTA

3. 1 Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet,
joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu
myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä
toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, rapoftointi ja jatkotoimien toteuttaminen.
Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.

3.2 Riskinhallinnan työnjako

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä
on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on
osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa
turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät
osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta
parantavien toi menpiteiden toteuttamiseen.

Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan
sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden
tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö
mukaan omavalvonnan suunnitteluu n, toteuttam iseen ja kehittämiseen.

3.3 Riskien tunnistaminen

Henkilökunta tekee riskien kartoituksen vuosittain. Tulokset käydään lävitse yhdessä koko yksikön kanssa.
Työsuojelu ja työterveyshuolto osallistuvat riskien kartoitukseen ja tarkasteluun säännöllisesti oman
aikataulunsa mukaisesti ja tarvittaessa.

Uhka- ja vaara -tilanne ilmoituslomakkeet löytyvät Santrasta jaltai Lifecaresta.
HaiPro- ilmoitukset lääkepoikkeamista. HaiPro- lomake on Lifecaressa. Ilmoitus ohjautuu asumispalveluiden
tiimivastaaville, jotka käsittelevät ilmoitukset. Kopio ilmoituksesta teko vaiheessa yksikön vastaavalle
ohjaajalle. Kaikki HaiPro-ilmoitukset menevät myös Salon kaupungin potilasturvallisuusvastaavalle.
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3.4 Poikkeamat

Kehitysvamma huol lon laatu poikkeam iksi on tu nnistettu ;

Haipro- asiat
Uhka- ja vaaratilanteet
Rajoitustoimenpiteet
Asiakkaille luvatut asiat jäävät toteutumatta

3.5 Riskien käsitteleminen

3.5. 1 Korjaavat toimenpiteet

Kaikki ilmoitukset käydään lävitse yksikön työkokouksissa, jolloin sovitaan asian käsittely, toimenpiteet,
vastuuhenkilöt jne. Työsuojelu seuraa poikkeamien lukumääriä ja tarvittaessa puuttuu niiden käsittelyyn

Poikkeamat näillä osa-alueilla kirjataan ja käydään läpi yksikkö/ johtotasoilla, sekä sovitaan korjaavat
toimenpiteet.

Uhka- ja vaaratilanne ilmoituksia tehdään 2 kpl, joista toinen ohjautuu työsuojeluun ja toinen esimiehelle
Esimies ja työyhteisö käsittelevät ilmoitukset työkokouksessa ja sopivat yhdessä tarvittavat korjaavat
toimintamallit.

HaiPro- ilmoitukset käsitellään n.4krt./vuosi. Esimies ja työyhteisö käsittelevät ilmoituksia työkokouksessa ja
sopivat yhdessä tarvittavat korjaavat toimintamallit? Lisäksi niitä käsitellään johtoryhmissä ja
poti lastu rva I lisu usvastaavien kokou ksissa.

3.5.2 M uutoksista tiedotta minen

Työkokouksista laaditaan muistio, johon kirjataan sovitut asiat ja vastuuhenkilöt. Lisäksi informoidaan
tarvittavia tahoja.

4 OMAVALVONTASUUNNTTELMAN LAATTMINEN (3)
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ryhmäkotien edustus:
Maarit Knuutila/ Kalliokoti,
Miia Niemelä/ Lehmuskoti,
Tiina Toivonen/ Anjala, laana Niemiö- Burger
Piia Keto- Oja/ Ylermi
Merja Niemi/asumispalveluiden esimies (8.5.2017)

Päivitys 2018 ja 2019:
Laura Tuominen/Kehitysvammahuollon esimies
Päivi Järvensivu/ Ti imivastaava
Petteri Lindblom/ Tiimivastaava

4.1 Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön
yhteystiedot:

La u ra Tuom i nen/Keh itysva m ma h uol lon esi m ies p.027 7 8356 t
s-posti : etunimi.sukunimi@salo.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen
liittyviä muutoksia.
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Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan vuosittain ja tehdään tarvittavat muutokset. 2018 ja 2019
tarkistus/päivitys tehty esimiesten toimesta. Seuraava tarkastusajankohta: 2/2O2O

4.2 Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat,
omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen.

Omavalvontasuunnitelma kiinnitetään yksikön ilmoitustaululle tai tiedote, jossa kerrotaan, miten ovs:n saa
nähtäväksi.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

5.1 Palvelutarpeen arviointi

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

Asiakkaan asumisen/hoidojakson tarve ilmenee
- asiakkaan tai omaisen yhteydenotto
- vammaispalveluidenkautta
- työ- ja päivätoiminnan asiakkuuden muutos

Asiakassijoittelun suunnittelu ja päätökset (EHO) Kehva SAS- tiimissä - EHO valmistelu

Asiakkaan toiveet ja tarpeet kartoitetaan vammaispalvelun tai suoraan kehitysvammahuollon järjestämässä
asiakaspalaverissa. Järjestelyjen edetessä järjestetään tutustumisjaksoja tarvittaessa ja asiakaspalaverit työ-
tai päivätoim intayksikössä.

5.2 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta
koskevaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan
elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Hoito- ja palvelusuunnitelma on asiakirja jolla
viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan / påivitetään, kun asiakas on tullut yksikköön, noin 3 kuukauden
kuluessa. Palvelusuunnitelman laadintaan kutsutaan: Asiakas, omainen/ edunvalvoja, omahoitaja ja työ- tai
päivätoiminnan ohjaaja, esimies tarvittaessa ja muut asukkaan elämään liittyvät tahot/henkilöt. Hoito ja
palvelusuunnitelma tarkistetaan,
- th vuoden välein omahoitajan toimesta
- tarvittaessa tai vähintään 3 vuoden välein moniammatillinen tiimi (asuminen, työ-tai päivätoiminta,

kuntoutuksesta vastaava taho), sekä omaiset/ edunvalvonta

Hoito- ja palvelusuunnitelma kirjataan Lifecare- tietojärjestelmään, sekä skannataan asiakkaalle. Allekirjoitettu
hoito- ja palvelusuunnitelma skannataan ja tallennetaan myös YPH- efficaan asiakkaan tietoihin. Hoitajan
tehtävä on tiedottaa hoito- ja palvelusuunnitelman muutoksista muulle työyhteisölle.
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5.3 Asiakkaan kohtelu

Henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan epäkohdista asiakkaan kohtelussa

Sosiaalihuoltolaki
48S

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä
ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut
toteutetaan laadu kkaasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän
tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon
toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon
johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön
liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 $:ssä
tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä
vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

499

Toi menpiteet ilmoituksen johdosta

Edellä 48 g:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet
epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten
estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan
poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään.

5.4 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen
tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on
kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa
suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Asiakkaan ääni tulee kuuluville kotikokouksissa, kuukausikokouksissa ja oman hoitajan kautta. lokaisen
asukkaan kanssa pyritään löytämään yksilöllinen ja toimiva kommunikointikeino.

Asukkaille turvaa tuo yksilölliset toiminnat oman ryhmäkodin sisällä. Asukkaille tarjotaan
valinnanmahdollisuuksia ja heidän mielipidettä kuunnellaan suunniteltaessa ryhmäkodin arkea.

Kehitysvammalaki - Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa
(20. s.20 16/38 1 )

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja palveluja toteutetaan
lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa
säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan
tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista
toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän
rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille
lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa.

I Salon kaupunki I Tehdaskatu 2, 24100 SALO I PL77,2'+101 SALO | \,vv/\v.saio.fi I krrlaamo(osalo.fi I Y-tunnus; 0139533-1 i



e(17)

Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnassa asiakkaan turvallisuuteen tai terveydentilaan liittyen on
rajoituksia. Rajoitukset on kirjattu tarvittaessa asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoituksista tehdään
tarvittaessa päätös asumispalveluiden puolella ja kirjataan Lifecareen.

Lapsuudenkodissaan asuvat asiakkaat eivät kuulu rajoitustoimenpidesåännösten alaisuuteen. Heistä ei voida
tehdä rajoitustoimenpidepäätöksiä. Toimintaohjeet erikoistilanteisiin tai erilliset sopimukset
turvallisuustoimenpiteinä kirjataan heidän osaltaan palvelusuunnitelmaa kohtaan - Muut huomioitavat asiat.

Rajoitustoi menpiteistä päättäm inen kehitysvammaisten erityishuollossa
https://stm.fildocuments/1271139/204449URajoitustoimenpidetaulukko.pdfl582Bbt9d-02a7 -44d2-bf80-
78a2f9299ccO

6 Palautteet
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai
epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun
perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi
kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan
käytökseen asiakasta kohtaan.

Henkilökunnan ja esimiehen velvollisuus on puuttua epäasialliseen kohteluun. HaiPro -ilmoitukset ovat käytössä
lääkepoikkeamatilanteissa ja asiakasta kohdanneissa vaaratilanteissa. Haittatapahtumat ja vaaratilanteet
käydään läpi asiakkaan/omaisen kanssa ja henkilökuntapalaverissa.

6. 1 Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa
palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä
hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eri tavoin kerätty
palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.

Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä asiakas voi vaikuttaa omaan arkeensa. Asiakkaille myös
järjestetään säännöllisesti tilaisuuksia, joissa heidän on mahdollisuus tulla kuulluksi, kuten kehityskeskustelut
oman ohjaajan kanssa.

5.2 Palautteen kerääminen

Asiakkaille ja omaisille tarjotaan mahdollisuuksia keskusteluun ja palautteen antamiseen. Asiakaskysely
toteutettiin kehitysvammahuollon asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa vuonna 2OI7. Sähköinen
jatkuva asiakaskyselylinkki kehitysvammahuollon asiakkaille on otettu käyttöön 2.4.20t9.

6.3 Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Asiakkaiden ja omaisten antama palaute käsitellään Kehva- joryssa, sekä henkilöstöpalavereissa. Tarvittaessa
välittömästi.

6.4 Asiakkaan oikeusturva

a) Muistutuksen vastaanottaja
Ensisijaisesti muistutukset toiminnasta tulee osoittaa työ- tai päivätoimintayksikön vastaavalle ohjaajalle
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b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot

Maija-Kaisa Sointula
p. 0108305104
ti-to klo 10-13
Merikratos Oy
Ruissalontie 11 B, 20200 TURKU

c) Muistutukset ja kantelut käsitellään asianomaisessa yksikössä. Käsittelyyn yksikössä osallistuu henkilökunta
ja esimies. Tapaamiset ja tarvittavat toimenpiteet kirjataan muistioon. Tavoitteena on kehittää tai muuttaa
toimintaa tarpeen mukaan.

d) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle: Ensitilassa, asian laajuudesta riippuen.

7 PALVELUN SISÄLLöN OMAVALVONTA

7.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Noudatetaan asiakkaan ohjauksessa ja hoidossa hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jossa em. asiat on huomioitu
kokonaisvaltaisesti.

Seuranta

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan päivittäin ja poikkeamat
kirjataan asiakastietojärjestelmään (Lifecare). Tavoitteiden toteutumista arvioidaan henkilökunnan
työkokouksissa ja tarvittaessa päivittäin tilannekohtaisesti. Tarvittaessa päivitetään uusi hoito- ja
palvelusuunnitelma.

7.2 Ravitsemus

Omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa

Ruoka tulee yksiköihin keskuskeittiöltå tai ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Ravinnon laatu ja
erityisruokavaliot on huomioitu. Asiakkaiden ruokailu tapahtuu henkilökunnan ohjauksessa, tavoitteena
ravitseva, lautasmallin mukainen ruokailu. Ruokailuvälit/ paastoaika seurannassa.

7.3 Hygieniakäytännöt

Yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat
hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti

Asiakkaita ohjeistetaan ja avustetaan henkilökohtaisen hygienian hoidossa. Asiakkaita muistutetaan käsien
pesussa. Käsidesin käyttöä ohjataan etenkin ruokailutilanteissa.

Tarvittaessa (esbl, mrsa) käytösså Tyks:n hygieniahoitajan ohjeet.

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje, joten yksiköistä löytyy tarvittaessa
hygieniaohjeet erityisiä tilanteita varten (ESBL, MRSA)

7.4 Terveyden- ja sairaanhoito

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksiköllä toimintaohjeet asiakkaiden
hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on ohje myös
äkillisen kuolemantapauksen varalta.

Hammashoito: Yksiköissä käytetään pääasiassa julkista hammashoitoa, johon useimmille tulee kutsu
säännöllisesti. Osa käyttää yksityistä hammashoitoa, mm. proteesit. Tarvittaessa käytössä on KTO:n
hammashoitopalvelut. Pääsääntöisesti asumisyksiköiden hoidettava ajan varaus ja hoitoon saattaminen.
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Kiireetön sairaanhoito: Käytössä on pääosin julkiset terveyskeskus-palvelut ja erikoissairaanhoito. Osa käyttää
yksityistä terveydenhuoltoa, tarvittaessa voidaan konsultoida KTO:n palveluita. Pääsääntöisesti
asumisyksiköiden hoidettava ajan varaus ja hoitoon saattaminen.

Kiireellinen sairaanhoito: tilanteen vakavuudesta riippuen, julkisen terveydenhuollon yhteispäivystys tai 112

Kuolemantapaus: otetaan yhteys 112. Kehitysvammahuollolla on ohjeistus kuolemantapauksen sattuessa

Henkilökunta huolehtii, että asiakkaat saavat tarvittavan hoidon yksikössä.

7.5 Lääkehoito

Kehitysvammahuollon lääkehoitosuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään vuosittain työryhmässä, jossa mukana
on kehitysvammahuollon sairaanhoitajat. Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma on tallennettu Santraan.

Lääkehoitosuunnitelman mukaan jokainen ohjaaja vastaa lääkehoidosta omalta osaltaan. Jokaisessa yksikössä
on 1-2 lääkehoitovastaavaa, joilla on omat tehtävänsä. Lisäksi kehitysvammahuollon sairaanhoitajat ohjaavat
yksiköitä lääkehoidon toteuttamisessa.

8 Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti - esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi
tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta
palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan
palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelunantajien kanssa toteutetaan?

. Tiedonkulku ja yhteydenotot mm. Lifecaren välityksellä ja 2 vastaavan ohjaajan kautta

. Kehitysvammahuollon (Kehva) asumispalveluyksiköt: Lifecare, puhelimitse ja sähköpostitse.
Yhteistyöpalaverit ja aamuvuorojen rapoftoinnit

. Kehva-tiimit: kaikkien kehvan yksiköiden yhteispalaverit4x/vuosi

. Kehvajory ia Kehva SAS

. Psykiatrinen sh, ravitsemusterapeutti, kuntoutus, apuvålineasiat, terveydenhoitaja ja muut mahdolliset
erityistyöntekijät tk : sta, joiden ka nssa tehdään yhteistyötä ta rvittaessa

. KTO: tarvittavat palvelut ja asukasyhteistyö, tiedotteet ja ohjeistukset yleensä postitse

. TE- keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö

. Aikuis- ja vammaissosiaalityö

. Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön kanssa tehtävä yhteistyö

Alihankintana tuotetut palvelut

. Ateriapalvelut: Salon kaupungin ravitsemuspalvelut

. Elintarvikkeet: Kimmon Vihannes Oy

. Kuljetuspalvelut

. Lindströmmattopalvelut

. Merivaara: sairaalasänkyjen ja nostureiden huolto

Palvelujen sisältöä ja laatua tarkkaillaan jatkuvasti. Palautetta annetaan suoraan palvelun tuottajalle

9 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö tu rvall isuudesta vastaavien vi ranomaisten ja toim ijoiden kanssa

Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja
toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm.
poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä
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pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen
ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain
mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästå henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan
itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja
ehkäisemiseen.

Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintayksiköt kehittävät valmiuksiaan asiakasturvallisuuden
parantamiseksi.

palotarkastukset ja hälytysjärjestelmän testaus tehdään såännöllisesti
turvallisuusselvitykset, sekä palo- ja pelastussuunnitelmat on laadittu jokaiselle yksikölle ja ne
pä ivitetää n ta rvittaessa
palo- ja sammutusharjoitukset pidetään jokaisessa yksikössä säännöllisesti!
henkilöstön EA-valmiutta pidetään yllä säännöll isi llä koulutu ksi lla
työterveyshuol lon ja työsuojel u n ta rkastu kset sää nnöl I isesti
työturvallisuusriskien kartoitus lxlvuosi

10 HENKILOSTO

1O.1 Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön
periaatteet

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu
asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä
huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.

Kehitysvammahuollon autetun asumisen yksiköissä toteutuu vähintään 0,5 henkilöstömitoitus. Ohjatussa ja
tuetussa asumisessa mitoitus on pienempi. Asumispalveluissa työskentelee yhteensä 58 työntekijää.
Ryhmäkodeissa työskentelee 53 työntekijää, joista 51 ovat hoitajia, 2 hoitoapulaista. asumispalvelujen
esimiestyö on jakautunut 2 tiimivastaavalle (sairaanhoitaja). Lisäksi tilapäishoitoyksikkössä työskentelee 6
hoitajaa, toteutaan påäsääntöisesti 0.5 henkilömitoitusta, vaihtelee asiakasvaativuuden mukaan.

Anjala B

Artturi 7
Kalliokoti 8
Karpalokoti 2
Lehmuskoti 10
Rakuuna 6
Supina- Ropina 4
Ylermi B

Tukiasuminen 3
Tilapäishoito 6

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan siten että jokaisessa vuorossa on suunniteltu määrä
ammatillista henkilökuntaa. Äkillisissä tapauksissa voidaan saada apua muista kehitysvammahuollon yksiköistä
Tarpeeseen otetaan aina sijainen. Pätevä sijainen voi toimia vastuuhoitajana asumisyksikössä. Epäpäteville
sijaisille on laadittu oma tehtävänkuvaus (lausunnolla vielä elokuussa 2018). He eivätvoi toimia
vastuu hoitajana työvuorossa.
Sijaisten käytön periaate on, että henkilökunnan poissaoloihin otetaan tarvittaessa sijainen. Kuntarekryn
käyttöä vahvistetaan koko ajan että sijaisreservin käyttö on järjestelmällistä ja sijaisten saatavuus
seu rattavissa.

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan siten, että jokaisessa vuorossa on suunniteltu määrä
ammatillista henkilökuntaa. Äkillisissä tapauksissa voidaan saada apua muista kehitysvammahuollon yksiköistä
Tarpeeseen otetaan aina sijainen. Kuntarekryn käyttöä vahvistetaan koko ajan että sijaisreservin käyttö on
järjestelmällistä ja sijaisten saatavuus seurattavissa.
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LO.2 Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että
työnantajien oikeudet ja velvollisuudet.

Kehitysvammahuollossa noudatetaan Salon kaupungin rekrytointiohjeita. Rekrytoinnin periaatteena on
varm istaa ammati llinen vahvuus työ- ja päivätoi mi nnassa.

Säännöllisesti lasten kanssa työskenteleviltä pyydetään rikosrekisteriote nähtäväksi palvelusuhteen alussa.

1O.3 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Toimintayksikön henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä
omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä
poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista
toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai
omavalvonnassa.

Yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen
käsittelyyn ja tietosuojaan :

- Yksikköön laaditun perehdytysohjeen ja perehdytyksen tarkistuslistan mukaisesti
- Omalta osaltaan koko yksikkö vastaa perehdytyksestä ja opiskelijaohjauksesta
- Uudella työntekijällä on myös itsellään vastuu ottaa selvää perehdytyslistassa ilmenevistä asioista

Henki löstön täydennyskoulutus :

- Pyritään siihen, että 3 pv:n täydennyskoulutus toteutuu vuodessa
- Koulutusta järjestetäån sekä sisäisenä että ulkoisena koulutuksena
- Osa koulutuksesta on lakisääteistä, kuten EA- ja lääkehoitokoulutukset

11 TOIMITILAT
Tilojen käytön periaatteet

Kaikissa asumispalveluyksiköissä ja tilapäishoitoyksikössä asukkailla/asiakkailla on käytössään yhteiset
oleskelutilat ja ruokailutila. Henkilökunnalle on järjestetty joko omat sosiaalitilat tai tila, jossa voi vaihtaa
vaatteet ja säilyttää omat henkilökohtaiset tavarat työvuoron ajan.
Jokaisella asukkaalla on oma asunto tai huone, jossa on oma WC ja suihku. Kolmessa ryhmäkodissa WC tilat
ovat osin yhteiskäytössä ja sijaitsevat ryhmäkodin käytävällä. suihkutilat ovat myös näissä tiloissa yhteiset
(vanhat rakennukset). Tilapäishoitoyksikössä jokaisella asiakkaalla on osoitettu huone. WC:t ja suihkutilat
yhteiskäytössä ja sijaitsevat yhteisten tilojen yhteydessä.

Yksikön siivous ja pyykkihuolto

Asumisyksiköiden /tilapäishoitoyksikön siivouksesta ja pyykkihuollosta huolehtii pääosin henkilökunta ja osin
myös asukkaat itse. Kehitysvammahuollon laitoshoitaja on yksiköiden apuna säännöllisesti, sekä hänen
konsultointiapu on käytössä mm. pesuaineiden käytösså. Kehitysvammahuollon laitoshuoltaja tekee keskitetysti
ta rviketilau kset.

Osassa yksiköistä on kehitysvammainen avotyöntekijä, joka auttaa siivouksessa ohjatusti
Kaksi asumisyksikköä käyttää pesulapalveluja vuodevaatepyykkien pesussa.

Teknologiset ratkaisut

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja
kutsulaitteilla.

Anjala: Ovihälytykset ja hoitajakutsu osassa asunnoissa. Videovalvonta piha-aluilla 24h
Kalliokoti: Hoitajakutsujärjestelmä ja videovalvonta ulko-ovilla ja käytävillä 24h
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Lehmuskoti : Hoitajakutsujärjestelmä
Ylermi: Hoitajakutsujärjestelmä ja videovalvonta ulko-ovilla ja käytävillä 24h
Supina- Ropina : Hoitajakutsujärjestelmä, videovalvonta käytävillä öisin

lokaisessa asumisyksikössä on sprinklerit.

12 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön
ohjaus ja huolto

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja
välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
annetussa laissa (62912010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt,
nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit. Valviran mäåräyksessä
4/2070 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä
ilmoituksista.

Uusi laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 tuli voimaan 7.7.2070. Tämän lain tarkoituksena
on ylläpitäå ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä niiden käytön turvallisuutta.

Suomessa saa markkinoille tuoda ja ottaa käyttöön vain vaatimukset tåyttäviä terveydenhuollon laitteita ja
tarvikkeita. Ennen tuotteen markkinoille saattamista valmistajan on näytettävä toteen sen turvallisuus,
käyttötarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky. Laitteissa pitää olla vaatimusten mukaisuutta osoittava CE-
merkintä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Uuden laitteen mukana tulevat aina suomenkieliset käyttöohjeet. Laitevalmistajan tulee myös järjestää
tarvittaessa käyttöönottokoulutus laitetta käyttävälle henkilöstölle. Laite liitetään laiterekisteriin ja huolto-
ohjelmaan.

Mikäli laitteen käyttäjä havaitsee laitteessa toimintahäiriön, ottaa hän viipymättä yhteyden ohjeistettuun
huoltotahoon. Salon kehitysvammahuollolla on sopimus Allumedicalin kanssa. Laiterekisteri ja huollon
yhteystiedot löytyvät Salon kaupungin Intra- sivuilta (Santra- kehitysvammahuolto- yhteiset).
Varalaitejärjestelyä ei ole.

Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja valmistajalle tai
valtuutetulle edustajalle vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet johtaa potilaan, käyttäjän
tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja jotka johtuvat terveydenhuollon laitteen:

.ominaisuuksista

.suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä

. riittämättömästä merki nnästä

.riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka

.käytöstä

Vaaratilanneilmoitus tehdään Valviralle suoraan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
http://www.valvira.filfiles/lomakkeet/TLT/Kayttajan_vaaratilanneilmoitus.pdf

Tapahtumasta ilmoitetaan myös valmistajalle tai tämän edustajalle, koska valmistajalla on ensisijainen vastuu
tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeavista
tapahtumista ja vaaratilanteista on lisäksi ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle säteilylain 592/199I perusteella
Jatkokäsittely yksikössä riippuu vaaratilanteen luonteesta.

Hoitolaitteiden, kuten verenpainemittareiden tai verensokerimittareiden kalibrointi tapahtuu
kehitysvammahuollon yksiköiden toimesta. Tarvittaessa konsultoidaan terveydehuoltoa.
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13 ASIAKAS. JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen
käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen
hävittämiseen, joil la turvataan hyvä tiedonhallintatapa.

Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia
tietoja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden
oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen
salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa
ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.

Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri
käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.

Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun
lain (159/2007) 79 h $:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekå tietojärjestelmien kåyttöön liittyvä
omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän
valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä
poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai
tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojårjestelmien yhteyteen.

Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä
(tietosuojalaki) tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä
rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla
myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja
korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. los rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja
tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä
ja sen perusteista.

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

Toimintayksiköissä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle
laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä.

Jokainen työntekijä hakee käyttäjätunnuksia Lifecareen Salon kaupungin tietohallinnosta kirjallisella
lomakkeella ja esimiehen hyväksynnällä. Saadessaan käyttöoikeudet ohjelmistoon työntekijä sitoutuu
noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käyttämään huolellisesti järjestelmää sitoutumalla noudattamaan atk-
järjestelmän käyttöön liittyviä käyttöohjeita.

Perehdytyksessä käydään läpi tietosuojalainsäädäntöön liittyviä asioita. Salon kaupunki järjestää koulutusta ja
tiedottaa käyttäjäjä rjestel m ien m u utoksista.

Rekisteriseloste ta i tietosuojaseloste

Kaikilta uusilta asiakkailta pyydetään kirjallinen asiakkaan suostumus terveyskeskuksen kertomustietojen
luovuttamisesta Salon kaupungin kehitysvammahuollon käyttöön asiakkuuden ajaksi. Suostumuksen jälkeen
tietoja voidaa n ki rjata Lifeca re-tietojä rjestel mää n.

Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri päivitetään tarvittaessa. Rekisterin tietosuojaseloste on tallennettu Salon
kaupungin intrasivulle (Santra). Tietosuojaseloste on myös jokaisessa yksikössä yleisellä paikalla nähtävillä.

Salon kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaava Ilkka Valve ilkka.valve@salo.fi p.O4477B2O3|

I Salon kaupunkr I Tehdaskatu 2, 24100 SALO I PL 77, 24101 SALO I wunv.salo.fi I kir;aamo@salo.fi I Y-tunnus: 0139533-1 I



16(17)

14 YHTEENVETO KEHITTAMISSUUNNITELMISTA
Laadunhallinnan kehittämiskohteet käsitellään säännöllisesti ja auditoidaan vuosittain sisåisesti ja
ulkoisesti (SHQS)
Riskien kartoitus säännöllisesti ja keskitetysti työsuojelun toimesta. Kehittämiskohteiden
toimintasuunnitelma aikataulutettu ja tal lennettu Santraan
Työhyvinvointikyselyjen tuloksista nostetaan henkilöstöä koskevat kehittämistehtävät ja arviointi
tapahtuu vuosittain (a1k.2019)
Asiakaspalautteet käsitellään KEHVA- joryssä ja raportoidaan sosiaalityön palveluiden johdolle.
Tarvittaessa palautteen johdosta nousseiden kehittämistehtävien laatiminen yksiköihin

OMAVALVONTASU U N NITELMAN HYVAKSYMIN EN
(Omavalvontasuu nnitelman hyväksyy ja va hvistaa toi mi ntayksi kön vastaava johtaja)
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Lähteet:
LoMAKKEEN LAADTNNASSA on xyöovNNETTv sEuRAAvrA oppArrA, oHJErrA JA
LAATUSUOSITUKSIA:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä,
etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.
http : //www.ta lentia.filfi les/558/Etii kkaopas 20 1 2. pdf
STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille
http://www.stm.filc/document library/get file?folderld=2765155&name=DLFE-16622.pdf
STM : n julkaisuja (2074:4): Lastensuojelun laatusuositus
http://www.stm.filc/document librarv/get file?folderld=9882186&name=DLFE-30055.pdf
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksija palvelujen parantamiseksi
http://www.stm.filc/document librarv/get file?folderld=6511564&name=DLFE-26915.pdf
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten
asumispalvelu iden laatusuositus
http://www.stm.filc/document librarv/get file?folderld=28707&name=DLFE-
3779.pdf&title=Vammaisten asumispalveluiden laatusuositus fi.odf
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus Vfi: Vaaratapahtumista oppiminen. Opas
sosiaali- ja terveydenhuol lon organisaatiolle
http : //www. vtt.filfi les/projects/typorh/opas tervevden huolto-
orqa n i:q,ati9,islen vaa ratapa htu m ista oppi m iseksi. pdf
ITSEMAARAAMISOIKEUS ERITYISHUOLLOSSA - MUISTIO KEHITYSVAMMALAIN MUUTOSTA KOSKEVISTA
PERUSTELUISTA
http://stm.fildocuments/1271139/2044491lMu istio+kehitysvammalain+muutosta +koskevista+perustelu ista+ 7
. 6.20 t6.odf / t937 8aaO -f297 - 4d7 d- a42a - 3 d9 407 64d84 L

Rajoitustoi men piteistä päättä m i nen keh itysvam ma isten erityishuol lossa
http://stm.fildocuments/1271 139/2044491lRajoitustoimenpidetaulukko. pdfl5B2Bbf8d-02a7-44d2-bf80-
78a29299ccO

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa
htto: //www.thl.filfiltutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontaoalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-
kotikavnnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia

Turval lisen lääkehoidon suunnittelun tueksi :

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

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä:
Valviran määräys 4/2010:http://www.valvira.filfiles/tiedostot/m/a/maaravs 4 2010 kayttajan vt ilmoitus.pdf

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.filfilindex/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-
iatietosuojaselosteet. htm I

Tietosuoja-asetus http : //fi n lex.filfilesitvkset/he/20 1Bl20 180009
Tietosuoja la ki https : //www.fi nlex.filfillaki/al ku p/20 18/20 18 1050
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