SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNN ITELMA
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)
Palveluntuottaja

C8] Yksityinen palvelujentuottaja
Nimi: Hirvelän Hoivakoti Oy
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2015697-7

D Kunta
Kunnan nimi: Kouvola

D Kuntayhtymä
Kuntayhtymän nimi:

D

Yhteistoiminta tai sote-alue
Alueen nimi:
Toimintayksikön nimi
Esperi Palvelukeskus Haanoja
Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Kouvola, Myllypuronkuja 2, 45150 Kouvola
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Ikäihmisten asumis- ja hoivapalvelut, 87 palveluasuntoa
Tehostettu palveluasuminen, 11 asuntoa
Toimintayksikön katuosoite
Myllypuronkuja 2
Tehostettu oalveluasuminen: Myllvouronkuia 6 A 3
Postinumero
45150

Postitoimipaikka
Kouvola

Toimintayksikön vastaava esimies
Anne Koivula

Puhelin
050 5659716

Sähköposti
anne.koivula@esperi.fi
Toimintalupatledot (yksityiset sosiaalipalvelut)
AluehallintovirastonNalviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)

5.6.2018
Palvelu, johon lupa on myönnetty

Ympärivuorokautisten sosiaalipalveluiden tuottaminen
llmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

Kouvolan lausunto 1.6.2018

5.6.2018
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Kiinteistönhuoltopalvelut Eskolanmäen Kiinteistöpalvelut Oy
Jätehuolto Kymenlaakson Jäte Oy

TOIMINTA-AJATUS ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 4.1.2
Tolmlnta-a atus

Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kodinomaisia asumispalveluja asiakkaiden muuttuviin elämäntilanteisiin. Esperin toiminta on alkanut Suomen Punaisen Ristin toimintana jo 1940-luvulla, jolloin Esperi vastasi Suomen Punaisen Ristin
sairaankuljetuksesta.
Esperin toiminnan kehittämiseen on panostettu voimakkaasti 2000 luvun aikana ja kaikki toimialat ovat sertifioitu ISO 9001 standardin mukaisesti.
Haanojan palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa asumispalveluita ja muita hoitopalveluita palveluiden tarpeessa
oleville ikääntyneille. Palveluasuntoja keskuksessa on 98 kpl, joista 11 asuntoa dementiaa sairastaville, 17 perheasuntoa ja
80 yhden hengen asuntoa.
Arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ja arvojohtaminen muodostavat Esperin toiminnan selkärangan ja ovat perua jo ajalta jolloin Esperi toimi osana Suomen
Punaista Ristiä. Suomen sodissa aikoinaan opittu vahva toisesta ihmisestä välittämisen yhteishenki "Kaveria ei jätetä" - on
ollut ja on edelleen tunnusomainen piirre Haanojan palvelukeskuksen asukkaiden ja henkilökunnan keskuudessa.
Lämminhenkisyys
Lämminhenkisyys on asenteemme, joka heijastuu asiakkaisiin ja työtovereihin. Se tarkoittaa inhimillistä ihmisen kohtaamista,
hyviä vuorovaikutustaitoja, välittämistä ja toisen arvostusta. Lämminhenkisestä yrityksestä huokuu ystävällisyys, kannustus,
nauru ja työn ilo.
Luotettavuus
Luotettavuus ja laatu on kaiken toimintamme perusta. Haluamme jatkuvasti kehittää laatua ja osaamista ja pitää kiinni lupauksistamme. Arvostamme ammattitaitoa.
Avoimuus
Suhtaudumme avoimesti ja ennakkoluulottomasti maailmaan, asiakkaisiin ja työtovereihin taustasta riippumatta. Haluamme
keskustella ongelmista ja kohtaamme haasteet avoimin mielin. Arvostamme erilaisuutta ja haemme ennakkoluulottomasti ja
rohkeasti uusia toimintatapoja ja ratkaisuja.
Asiakas keskeisyys
Ymmärrämme, että asiakas maksaa palkkamme. Tyytyväinen asiakas maksaa ne joka kuukausi. Haluamme olla pitkäaikainen
ja ammattitaitoinen kumppani ja tarjota kaikille asiakkaillemme vain parasta hoitoa.
Tuloksellisuus
Haluamme asettaa riman korkealle ja päästä tavoitteisiin niin yhteiskunnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisestikin. Haluamme, että toimintamme kasvaa ja on kannattavaa. Vain sillä voimme taata kestävän kehityksen ja turvata työpaikat. Meitä
yhdistää halu olla paras!
Yksikön toimintaperiaatteet
Palvelukeskuksessa asukkaiden hoidon ja palvelun suhteen sovelletaan kuntouttavaa työotetta koko henkilöstön osalta. Kaikessa avustamisessa kunnioitetaan asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja otetaan hänen yksilölliset tarpeensa huomioon.

RISKINHALLINTA (4.1.3)
Riskinhallinta
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti.
Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia.
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, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.
Työyhteisön riskien kartoitusta käydään läpi työyksiköittäin. Palvelukeskuksen moniammatillinen työryhmä suunnittelee, kokoaa, käsittelee ia kehittää läheltä piti-tilanteista ja riskikohdista nousevia asioita. Vakaviin läheltä piti-tilanteisiin reagoidaan
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esimiehen taholta heti, kun asia on tullut ilmi. Mahdolliset epäkohdat ilmoitetaan johdon lisäksi huoltomiehelle, joka huolehtii
niiden toimenpiteiden kuntoon saattamisesta, jotka kuuluvat hänen vastuulleen.
Riskinhallinnan työnjako
Kokonaisvastuu riskien hallinnasta on johdolla, mutta kaikilla työntekijöillä on velvollisuus havaitessaan riskitekijän, ilmoittaa
välittömästi siitä esimiehelleen. Jokainen työntekijä ja esimies ovat velvollisia toimimaan työssään niin, että riskejä ehkäistään, minimoidaan ja vältetään. Läheltä piti - tapaukset kirjataan ylös ja tarvittaessa käsitellään joko henkilökohtaisissa keskusteluissa, tiimipalavereissa tai työntekijäpalavereissa.
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 toimenpiteiden 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 suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Riskien Ja poikkeamien hallinta Esperissä

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 korjaustoimenpiteillä saadaan toiminnasta kitkettyä järjestelmälliset syyt poikkeamiin ja täten hallittua riskejä.
Poikkeamien hallinnassa ei etsitä syyllisiä! Tärkeintä on, että kaikki oppivat tapahtuneesta.
Koko henkilökunta kirjaa havaitsemiaan poikkeamia ja riskejä (ml. läheltä piti -tilanteet), poikkeamat käsittelee yksikönpäällikkö.
Poikkeamia hallitaan, jotta poikkeavat palvelut tunnistetaan ja palvelua ohjataan siten, ettei poikkeamasta aiheudu lisävahinkoa
tahattomasti. Ennen kaikkea poikkeamahallinnalla pyritään siihen, ettei vastaavia poikkeamia pääsisi jatkossa enää tapahtumaan tai ainakin niiden toteutumismahdollisuuksia minimoidaan. Tämä tapahtuu käsittelemällä kukin tapaus loppuun saakka
toteuttaen sekä korjaavat toimenpiteet, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet.
Tämän lisäksi analysoidaan kertyvää tietoa poikkeamista yrityksenlaajuisesti ja pyritään tunnistamaan kehityskohteita, joiden
kautta voidaan ennaltaehkäistä poikkeamia.
Poikkeamien kirjaaminen tehdään Laatuporttiin joka löytyy ESSl:stä

Riskien tunnistaminen

Toiminnan riskien kartoitus ja tunnistaminen toteutetaan omavalvonnassa ottamalla riskeihin liittyvät kysymykset esille aina
poikkeamatilanteiden jälkeen henkilökohtaisissa keskusteluissa/tiimipalavereissa/työntekijäpalavereissa riippuen poikkeaman
laadusta ja vakavuudesta. Työyhteisössä suoritetaan säännöllisesti turvakävelyjä, joiden avulla seurataan yleisten tilojen
kuntoa, poistumisteiden ja rappukäytävien vapaana tavaroista pitämistä.
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?
Kaikki poikkeamat kirjataan toimintajärjestelmä Essiin. Ohjeet kirjaamiseen löytyvät Poikkeamien kirjaaminen -sivulta. 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 esimiehen jatkokäsiteltäväksi. Kirjaaja pääsee näkemään itse kirjaamansa oman
yksikön tapaukset.
Lievemmille palaute-kehitysehdotus-tyyppisille asioille käytössä on vastaava Essin palautteiden hallinta.
Riskien käsitteleminen
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuufla on tiedon saattaminen iohdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelwn kuuluu myös niistä keskustelu tvöntekiiöiden, asiakkaan ia tarvittaessa
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Tarkastukset toteutetaan vähintään vuoden välein. Vaikka päivitettävää ei olisi, kirjataan suunnitelmaan päivitys ajankohtaisuuden tarkistamiseksi. Päivitetty omavalvontasuunnitelma lövtvv aina yksikön Essi-sivulta.
Omavalvontasuunnltelman julkisuus
Yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä Haanojan palvelukeskuksen ilmoitustaululla sekä Esperi Care Oy:n Esperi Palvelukeskus Haanojaa koskevilla internetsivuilla.

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET {4.2)
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. Usäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähws tai kipu.
Palvelupaketeista viikko- ja täysturvaan tuleville asukkaille tehdään kartoitus päivittäisten apujen ja palvelujen tarpeesta. Asukkaalle laaditaan saatujen tietojen perusteella henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jota arvioidaan päivittäin hoitotyön
yhteydessä. Suunnitelmaa toteutetaan ennalta ehkäisevällä ja kuntouttavalla työotteella. Palvelukeskuksen fysioterapeutit tekevät uusille asukkaille lisäksi toimintakykytestin, jonka pohjalta rakentuu asukkaan fysioterapian hoitosuunnitelma.
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan- mitä mittareita arvioinnissa käytetään?
Pääosa asukkaista ohjautuu yksikköömme kunnan ohjaamana. Jokaisella kunnalla on omat arviointi kriteerinsä sijoituksen suhteen. Asukkaan asumisaikana palvelun tarpeen arviointia tehdään yhdessä kuntasijoittajan kanssa. ltsemaksavien asukkaiden
suhteen teemme palvelun tarpeen arvioinnin itse. Käytössä ovat mm. RAI-, RAVA-, MMSE- ja BMl-mittarit. Hoito-, palvelu- ja
kuntoutussuunnitelma tehdään asiakkaan muutosta noin 1 kk:n sisällä ja tämä perustuu asiakkaan RAI arviointiin
Yksikkökohtaiset tiedot:

Haanojan palvelukeskuksessa on käytössä Rai-mittari, MMSE -testi ja erilaisia fysioterapeutin toimintakykytestejä
Ryhmäkoti lhantalassa käytetään toimintakyvyn arviointiin RAl-mittaria, tarvittaessa ravitsemustilan arviointiin MNA-mittaria ja
painehaavariskin arviointiin Braden-asteikkoa.
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Asukas ja hänen omaisensa ovat aina etukäteen tutustuneet palvelukeskukseen ja tarjolla oleviin palveluihin. Tulotilanteessa
asukkaan kanssa, hänen omaisensa läsnä ollessa, tehdään hoito-ja palvelusopimukseen kuuluvana sopimus ateriapalveluista,
siivouksesta ja mahdollisesta pyykkihuollosta sen mukaan, miten asukkaan toimintakyky ja palveluiden tarve sanelee. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa Haanojan palvelukeskukseen ja heidän kanssaan tehdään lisäksi tavanomainen, huoneenvuokralakiin perustuva vuokrasopimus.
Asiakas saa osallistua päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa niin pitkälle, kuin se hänen sairautensa ja toimintakykynsä huomioiden on mahdollista.
Yksikkökohtaiset tiedot:

Haanojan palvelukeskuksessa on asukkaan valittavissa 3 eritasoista palvelutasoa, joista joku tulee asukasneuvotteluissa valituksi vuokran lisäksi. Valitun palvelutason on vastattava asukkaan todellista palvelutarvetta. Vuonna 2019 palvelutasoja on
kolme, viikkoturva, päiväturva ja täysturva. Tähän uuteen palvelutasoon siirtyvät kaikki uudet asukkaat ja vanhat asukkaat
heidän palvelutason muuttuessa.

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma

Asukkaan valitsema henkilökohtainen palvelutaso sisältää lähtötilanteen kartoituksen jälkeen hänelle valituksi tulleen henkilökohtaisen palvelusuunnitelman. Kolmannella ja neljännellä palvelutasolla/ jatkossa viikko- ja täysturvassa se sisältää hoito- ja
hoivatyön tavoitteet, keinot, mittarit ja arvioinnin. Neljännellä palvelutasolla / jatkossa täysturvassa hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman päivitys tapahtuu sopimuksen mukaisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa ja/tai tarvittaessa.
Kuntoutumista edistävän työotteen perustana on asukkaan/asiakkaan voimavaralähtöisyys, jossa keskitytään asukkaan mahdollisuuksiin, ei niinkään onqelmiin. Palvelutaroeen kartoittamisessa ia hoito-, oalvelu- ia kuntoutumissuunnitelman laatimi-
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sessa lähdetään siitä, millaisia voimavaroja asiakkaalla ja hänen läheisillään on; mitä asiakas omasta mielestään pystyy tekemään itsenäisesti ja millaisia selviytymisstrategioita hän on läheistensä kanssa elämäntilanteessaan kehittänyt. Kuntouttavan
työotteen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asukkaan/asiakkaan toimintakykyä.
Haanojan palvelukeskuksen asukkaat asuvat itsenäisesti vuokralla ja päättävät itse tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistumisestaan. Asukkaita kuitenkin kannustetaan osallistumaan sekä talossa että sen ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin. Toimintakykytestin yhteydessä uudelle asukkaalle suositellaan häntä osallistumaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti aktivoivaan
toimintaan. Ilmoituksia ja mainoksia kulloinkin tarjolla olevista tapahtumista julkaistaan ilmoitustauluilla. Henkilökunnasta kootaan vuosittain viriketoimintaryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa asukkaille ja asukkaiden kanssa erilaisia virkistystilaisuuksia
ja -tapahtumia.
Ryhmäkoti lhantala:
Asukkaan muuttaessa tehostetun palveluasumisen yksikköön tehdään asukkaan tai hänen edustajansa kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan
ateriapalvelusta
•
vuokrasopimuksesta
•
hoitotarvikelaskutuksesta
asiakasvarojen säilytyksestä
tiloihin ja asumiseen liittyvistä kustannusvastuista
muista kustannusvastuista (mm. lääkkeet, vaatetus, vaatehuolto)
henkilöstöön ja it-laitteisiin liittyvistä kustannusvastuista
Hoito- ja palvelusuunnitelman allekirjoittavat asukas tai asukkaan edustaja ja palvelukeskuksen yksikön päällikkö. Sopimuksia
on kaksi saman sisältöistä kappaletta.
Asukkaat ovat vuokrasuhteessa Haanojan palvelukeskukseen ja heidän kanssaan tehdään tavanomainen, huoneenvuokralakiin perustuva vuokrasopimus. Sopimukset hoitaa palvelukeskuksen yksikön päällikkö. lsännöinti hoidetaan palvelukeskuksen
toimistosta käsin, josta asukkaat tai heidän edustajansa saavat myös neuvonta-apua juoksevien asioiden hoitoon. Laskutus ja
kirjanpito hoidetaan Esperin laskutusyksikön kautta.

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?
Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma sisältää seuraavat otsikkotason tiedot: Perustiedot, Muu terveydentila, Sosiaaliset
etuudet ja Terveystiedot. Varsinainen hoitosuunnitelma sisältää seuraavat osiot:
1. Arjen toiminnot, joka sisältää: Fyysinen toimintakyky, Psyykkinen toimintakyky, Asuminen; Omatoimisuus, avun ja tuen
tarve.
2. Elämän hallinta, joka sisältää: Elämänhistoria ja harrastukset, Itsemääräämisoikeus, Asukkaan omat toiveet esitykset ja
tavoitteet ja Elämän loppuvaiheen hoito.
3. Sosiaalinen toimintakyky ja sosiaaliset suhteet, joka sisältää: Elämänkatsomus, arvot ja vakaumus, Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen, Raha-asiat, Omatoimisuus, avun ja tuen tarve.
4. Työ-/ päivä-/ viriketoiminta ja ulkoilu.
Yksikkökohtaiset tiedot:
Asukkaan muutosta muutaman päivän kuluessa, yleensä kuitenkin jo ennen muuttamista palveluyksikköön, pidetään yhteinen hoitoneuvottelu, johon osallistuvat asukas, omainen ja Haanojan palvelukeskuksen palveluohjaaja. Palveluohjaaja tekee
hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman muistiinpanojen pohjalta sähköiseen asukastietojärjestelmään Lifecareen palveluasukkaiden kohdalla (RAI arviointi oltava tehty) Perusturvan asiakkaille hoitosuunnitelma tehdään Domacareen ..
Ryhmäkoti lhantala:
Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asukkaan muuttaessa uuteen paikkaan ensimmäisessä hoito- ja palvelusuunnitelmapalaverissa on mukana myös Kymsoten asumispalveluohjaaja. Päävastuu
suunnitelman tekemisestä ja päivittämisestä on omahoitajalla ja hän vastaa, että hoito- ja palvelusuunnitelma tulee laadittua
asianmukaisesti.
Laadinnassa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueet, samoin kartoitetaan ne palvelut joista edistävät / ylläpitävät asukkaan hyvää elämää ja elämänlaatua.
Palautetta kerätään havaintojen ja keskustelujen kautta asukkaalta, omaisilta, sekä heidän läheisiltään arjen toimintojen yhteydessä.
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