SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA
Tsemppi koulutus- ja coachingpalvelut
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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja
Nimi

Tsemppi koulutus- ja coachingpalvelut

Y-tunnus 2299888-7

Kunta
Kunnan nimi

Joensuu

Kuntayhtymän nimi Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Sote-alueen nimi SiunSote
Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus
Nimi

Tsemppi koulutus- ja coachingpalvelut

Katuosoite Kokkomäentie 10 B 6
Postinumero 80140

Postitoimipaikka Joensuu

Sijaintikunta yhteystietoineen Joensuu

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Ohjaus/ neuvonta / valmentaminen, lapset/nuoret, lapsiperheet, kehitysvammaiset,
muut vammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vanhukset, muut. 36
asiakaspaikkaa/vuosi.
Esimies Hanna Kauhanen
Puhelin 0503504970

Sähköposti tsemppipalvelut@gmail.com

Toimintalupatiedot

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Rekisteröintipäätöksen ajankohta
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Ostopalvelujen tuottajat Ei alihankintaa
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Palvelua tuotetaan lapsille/nuorille, lapsiperheille, kehitysvammaisille, muille vammaisille,
päihde-, ja mielenterveyskuntoutujille, vanhuksille, neuropsykiatrisen diagnoosin omaaville
sekä muille ihmisille jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Palvelu on sosiaalialan
ammattilaisen toteuttamaa ohjausta ja neuvontaa.
Palvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta,
vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata riittävät ja laadukkaat
sosiaalipalvelut ja muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistää asiakkaan oikeutta
hyvään palveluun sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä asiakkaan verkostossa
(Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, 1§).
Asiakkaalla on oikeus saada palvelussa laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää
kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta kohdellaan niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja
hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Palvelua toteutettaessa otetaan
huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen
äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista 22.9.2000/812, 4§.)
Kun asiakkaana on kehitysvammainen tai muuten vammainen henkilö, toiminnan
tavoitteena on edellisten lisäksi myös vahvistaa vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja
toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa
vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380, 1§). Toimintaa ohjaa näiden lisäksi
myös laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519.
Päihdekuntoutujien kanssa tehtävän toiminnan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää
päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, sekä
edistää päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta
(Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 , 1§).
Mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävässä työssä edistetään persoonallista kasvua,
psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Työn tavoitteena on myös
mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen/ lievittäminen (Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116,
1§).
Vanhusten kanssa toimiessa tavoitteena on tukea ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä,
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 28.12.2012/980, 1§).
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Arvot ja toimintaperiaatteet
Yrityksen sosiaalipalveluiden arvoihin kuuluu asiakkaan kunnioittava kohtaaminen,
kuuleminen ja luottamuksellisuus asiakassuhteessa. Toiminnassa fokus on asiakkaan
voimaantumisessa ja oman elämänhallinnan tunteen vahvistamisessa, osallisuuden
tunteen vahvistamisessa, sekä tätä kautta laajemmassa konseptissa yhteiskuntaan
integroitumisessa.

Asiakkaan hyvinvointi, toiveet ja tarpeet sekä hänen omat ja verkoston resurssit
huomioidaan asiakasprosesseissa asiakkaan edun mukaisesti. Asiakkaalla on
itsemääräämisoikeus.

Toimintaperiaatteina ovat palvelun yksilöllisuus ja ammatillisuus sekä ratkaisukeskeisyys.
Myös perhekeskeisyys on toimintaa ohjaava periaate palvelussa jossa asiakkaana on
alaikäinen tai jos henkilön jostain muusta syystä katsotaan hyötyvän ohjauksesta jossa
koko perhe on mukana.

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO
RISKIENHALLINTA/ RISKIEN TUNNISTAMINEN

3.1.Asiakaskohtaamisten riskienhallinta
Turvallisuusriskejä voi syntyä fyysisen toimintaympäristön myötä ohjauksen tapahtuessa
esimerkiksi ulkona (mm. talvella ulkona ollessa liukkaus; metsässä kompastuminen
johonkin,jne). Näitä pyritään huomioimaan ohjaamalla asiakasta niin ettei turvallisuus
vaarantuisi. Riskejä lisää asiakkaan mahdollinenn liikuntarajoitteisuus. Tällöin
toimintaympäristö valitaan tarkoin, asiakkaan resurssien mukaan riskien vähentämiseksi.
Jos asiakaskäynti sisältää esimerkiksi kävelyn metsässä, on yritys velvoitettu
tarkistamaan kyseinen ympäristö ja sen mahdolliset riskit ennen asiakastapaamista tuossa
paikassa.
Lapsen/nuoren kohdalla tapaamisiin liittyen pyritään saamaan perheeltä / muulta lapsen
tukiverkostolta mahdollisimman hyvät ennakkotiedot asiakkaasta ensimmäisellä käynnillä
(esimerkiksi: tämä lapsi pelkää autoja ja saattaa säikähtäessään juosta keskelle tietä).
Nämä ovat ehdottoman tärkeitä huomioita asiakasprosessin turvallisuuden kannalta.
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Yritys tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sekä valmennusta pääasiassa asiakkaan omassa
toimintaympäristössä jonne käynnit tehdään yksin. Tämä on turvallisuusriski tilanteissa
joissa voi olla väkivallan uhka. Tilanteeseen on varauduttu huomioimalla uloskäynnin
mahdollisuus, sekä lataamalla puhelimeen 112-sovellus.
Työtä pyritään tekemään niin, että mahdolliset vaaratilanteet ennakoidaan mahdollisimman
hyvin; mm.selkeästi ohjeistamalla ja yhdessä sopimalla, tarvittaessa vaihtoehtoisia
kommunikointimenetelmiä apuna käyttäen. Asiakasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan
kunnioitetaan.
Riskejä voi syntyä myös ryhmien ohjaustilanteessa jossa asiakkaat keskenään saattavat
ruveta käyttäytymään haastavasti. Tähän on varauduttu varmistamalla muun
henkilökunnan saatavuus tarvittaessa paikalle sekä yllämainituin keinoin.
Yrittäjä on käynyt AVEK-koulutuksen.
Pandemia-aikana asiakaskontakteissa huomioidaan yleinen ohjeistus turvatoimista sekä
noudatetaan SiunSoten määräyksiä. Asiakkaan turvallisuus ja terveys on aina etusijalla.

3.2. Asiakasrekisteriin liittyvät riskit ja niiden ennakointi

Tietoturvallisuusriskejä ovat manuaalisen aineiston kannalta mahdolliset varkaudet. Näitä
varten manuaalinen aineisto on lukkojen takana todella painavassa ja isossa kaapissa.

3.3. Henkilökuntaan liittyvät riskit

Tapaturmat, auto-onnettomuus työmatka-ajossa, sairastuminen. Tällöin asiakastapaamista
joudutaan siirtämään ajankohtaan jolloin se on jälleen mahdollista. Pidemmän
työkyvyttömyysjakson ajalle asiakkaalle kerrotaan muista mahdollisista tukitoimenpiteistä.

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista
Toimintasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelma ja haittatapahtumien seuranta
AVEK- ja ensiapukoulutus
Vuosittaiset arvioinnit
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Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja
riskit?
Toimintayksikön vastaavalle kirjallisena.
________________________________________________________________

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen
Haittatapahtumat kirjataan, analysoidaan ja tehdään tarvittavat muutokset jotta tilanne ei
toistuisi. Haastavasta tilanteesta keskustellaan asiakkaan (ja hänen verkostonsa) kanssa.
Jos tapahtuu vakava haittatapahtuma jossa on korvattavia seurauksia, asiakasta ja/tai
omaista informoidaan korvausten hakemisesta.

Korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen
Laatupoikkeamien, epäkohtien ja haittatapahtumien varalle toimenpiteenä on tapahtumien
syiden selvittäminen, ja niihin pohjautuen menettelytapojen muuttaminen turvallisimmiksi.
Korjaavista toimenpiteistä tehdään kirjaukset omavalvonnan seurantaan.

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano
Toiminayksikössä työskentelee vain yrittäjä itse. Tilanteesta ja tapahtumasta riippuen
asiakkaan etua noudattaen ilmoitus tehdään myös yhteistyötahoille.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?
Toimintayksikön vastaava

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)
Hanna Kauhanen, tsemppipalvelut@gmail.com, 0503504970
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Omavalvontasuunnitelman seuranta ja julkisuus

Yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus vuosittaisella
tarkastuksella. Yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen nettisivuilla
www.tsemppipalvelut.fi

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi
Palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen perheensä /
omaistensa/ laillistetun edustajan kanssa heti asiakasprosessin alkaessa.
Ensimmäisellä käynnillä tehdään paitsi sopimus palveluntuottamisesta, myös tavoitteiden
määrittely. Keskiössä on asiakkaan voimaantuminen ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä
ylläpitäminen.
Tavoitteita määriteltäessä huomioon otetaan kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet (fyysinen,
psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen) sekä toimintakykyyn vaikuttavat muut tekijät kuten
esimerkiksi ravitsemus, turvattomuuden tunne, kipu, sosiaalisten kontaktien vähyys ja niin
edelleen.
Mittareina käytetään erilaisia mittareita asiakkaan tilanteesta riippuen (esim. erilaiset
asteikkomittarit joihin tavoite konkretisoidaan ja jossa numeraaliset arvot ja niiden merkitys
avataan, jne).

Palvelu-/ valmennusssuunnitelma

Asiakkaan kanssa tehdään palvelua ja sen sisältöä koskeva suunnitelma asiakasprosessin
alkaessa. Toteutumista seurataan joka käynnillä, mutta varsinaiset arviointikeskustelut
pidetään prosessin alussa, keskivaiheilla ja lopussa. Tavoitteita voidaan muokata
prosessin edetessä asiakkaan edun mukaisesti.

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten
asiakaan näkemys tulee kuulluksi?
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Asiakkaalle kerrotaan hänen halutessaan myös muista vaihtoehdoista, mutta useimmissa
tapauksissa valinta on asiakkaalla itsellään sillä toimintayksikön asiakkaat ovat pääasiassa
itsemaksavia asiakkaita jotka ovat tehneet palveluntuottajan valinnan jo toimintayksikön
palveluihin hakeutuessaan.

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja
toimii sen mukaisesti?
Toimintayksikössä työskentelee vain yrittäjä itse.

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja
turvallisuuteen, sekä oikeus yksityisyyteen. Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja
tahdonvapaus sekä vapaus päättää itse omista päivittäisistä toimistaan.
Tämä toteutuu toiminnassa siten, että tavoitteiden määrittely lähtee aina asiakkaasta
itsestään. Voimavarat pyritään löytämään asiakkaasta itsestään, samoin ratkaisut
haastaviin tilanteisiin. Toiminnassa vahvistetaan ihmisen oman elämänsä subjektiutta. Jos
käynnille on suunniteltu esimerkiksi retki metsään, mutta tuona päivänä asiakas ei halua
lähteä, suunnitelmaa voidaan muuttaa asiakkaan halun mukaisesti kuitenkin asetettu
tavoite päämääränä pitäen.

Itsemääräämisoikeuden mahdollinen rajoittaminen

Asiakkaan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantuessa voidaan tehdä
rajoitustoimenpiteitä hallitusti (esim.autistinen lapsi raivokohtauksen vallassa ja tehdään
hallittu kiinnipitäminen jotta taataan asiakkaan ja ympäristön turvallisuus).
Rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja
turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.
Väkivaltaa tai sen uhkaa kokiessa paikalle kutsutaan tarvittaessa virka-apua.
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Asiakkaan asiallinen kohtelu

Asiakkaita kohdellaan heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Jos palautetta tulee
muunlaisesta kohtelusta, se käsitellään avoimesti asiakkaan ja hänen omaistan /
läheisten/ verkostonsa kanssa sekä tehdään tarvittavat toimenpiteet tilanteen toistumisen
estämiseksi. Tapahtuma myös kirjataan.

Asiakkaan osallisuus

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Palautetta kannustetaan antamaan koko asiakasprosessin ajan. Tämän lisäksi aina
jokaisen asiakkaan kanssa viimeisellä tapaamisella täytetään arviointilomake.

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?
Toimintayksikkö pyrkii muuttamaan toimintaansa kehitysehdotuksien suuntaan
mahdollisuuksien mukaan.

Asiakkaan oikeusturva

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään
kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja
yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään
ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä.
Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä
muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle.
Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai
läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen,
perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

Muistutuksen vastaanottaja
Tsemppi koulutus- ja coachingpalvelut , yrittäjä Hanna Kauhanen
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Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
https://www.joensuu.fi/sosiaaliasiamies

Yhteystiedot (päiv.27.1.2022)
Leena Viinisalo-Heiskanen
Sosiaaliasiamies
Puh. 013 330 8268
Ma–pe klo 9–11.30
leena.viinisalo-heiskanen(at)siunsote.fi
Harri Suhonen
Sosiaali- ja potilasasiamies
Puh. 013 330 8265
Ma-to klo 9-11.30
harri.suhonen(at)siunsote.fi
Käyntiosoite:
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/
Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero on 029 505 3050 (ma,ti,ke,pe klo 9-15 ja to 12-15)

Yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään
kirjallisesti, analysoidaan ja kirjataan jatkotoimenpiteet jotta vastaavaa ei toistuisi

Toimintayksikön tavoiteaika muistutusten käsittelylle :
2 viikkoa
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Asiakkaiden palveluissa edistetään niin fyysistä, psyykkistä, kognitiivista kuin
sosiaalistakin toimintakykyä sekä osallisuutta.
Käytännössä tätä saadaa toteutettua tavoitteiden kirjaamisella tarkasti ja mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti. Osallisuutta vahvistetaan koko asiakasprosessien ajan asiakasta
kuulemalla, hänen mielipiteet ja toiveet huomioonottamalla ja tavoitteiden asettelulla
asiakkaan kanssa yhteistyössä niin, että asiakas kokee tavoitteet omikseen, eikä
ulkopuolelta tulleilta mikä ei edistä osallisuuden tunnetta. Osallisuuden kautta asiakas
kokee olevansa oman elämänsä subjekti, tunne oman elämänhallinnasta paranee ja
asiakas voimaantuu.
Kuntoutumisen edistymistä seurataan tavoitteiden toteutumisen seurannalla sekä
kannustamalla asiakasta hänen resurssien mukaan itsereflektioon sekä palautteen
antamiseen.

Monialainen yhteistyö

Asiakkaan suostumuksella yhteistyötä voidaan tehdä eri palveluntarjoajien kanssa ja
yhteistyö olisikin toivottavaa. Niissä asiakkuussuhteissa, joissa asiakas ohjautuu
asiakkaaksi esimerkiksi kunnan kautta, yhteistyötä tehdään luonnollisesti ainakin heidän
kanssaan.

7 ASIAKASTURVALLISUUS
Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön
periaatteet

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?
1 työntekijä, yrittäjä Hanna Kauhanen
Sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja
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Työtehtävät: antaa ohjausta / neuvontaa / valmennusta

8 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä henkilötietoja.
Asiakasrekisteriin kirjataan vain asiakkaan hyvän palvelun järjestämisen, suunnittelun,
toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot.
Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.
Asiakasta informoidaan, jos tästä poiketaan.
Kirjaamisen laadun takaa yrittäjän työkokemus sosiaalialalta. Kirjaaminen tapahtuu
viimeistään seuraavana arkipäivänä asiakaskäynnin jälkeen. Toimintayksikössä
noudatetaan tietoturvamääräyksiä yrityksen rekisteriselosteen mukaisesti. Tiedot ovat
tallessa lukitussa huoneistossa lukitussa kaapissa jonne pääsy on vain yrittäjällä itsellään
(manuaalinen aineisto kirjallisena). Manuaalinen aineisto hävitetään asianmukaisesti lain
vaatiman säilytysajan jälkeen (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, 254/2015).
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Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Yrittäjä Hanna Kauhanen, 0503504970, tsemppipalvelut@gmail.com

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.
Paikka ja päiväys Joensuussa 25.01.2022
Allekirjoitus Hanna-Riikka Kauhanen, yrittäjä
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