YHTEENVETO TARKASTUSKÄYNNEISTÄ
29.10.2020 Attendo / Windala
 Vimpelissä sijaitseva 33-paikkainen palvelukoti Windala on mielenterveyskuntoutujille suunnattu tehostetun
asumispalvelun ja palveluasumisen yksikkö.
2.11.2020, Attendo / Joelinkoti
 Lappajärvellä sijaitseva 15-paikkainen Joelinkoti on kehitysvammaisille suunnattu tehostetun asumispalvelun ja
palveluasumisen yksikkö.
2.11.2020 Hoitokoti Sateenkaari, Alajärvi
 Alajärvellä sijaitseva 13+1 -paikkainen hoitokoti Sateenkaari tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa
sekä kodin vaikeasti kehitysvammaisille aikuisille Järvi-Pohjanmaan alueella.
4.11.2020, palveluasumisen yksikkö Alarinne
 Alajärvellä sijaitseva 8 -paikkainen Alarinteen asumisyksikkö tarjoaa kodinomaista palveluasumista aikuisille
kehitysvammaisille Järvi-Pohjanmaan alueella.
4.11.2020, palveluasumisen yksikkö Rantakoti
 Alajärvellä sijaitseva 12 -paikkainen asumisyksikkö Rantakoti tarjoaa palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille Järvi-Pohjanmaan alueella.
5.11.2020 Anttulan Yökylä
 Alajärvellä sijaitseva Anttulan Yökylä on alle 18- vuotiaiden kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäishoito- ja
tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka sijaitsee Alajärven keskustan tuntumassa.
6.11. 2020 Hoitokoti Tuulikello, Vimpeli
 Vimpelissä sijaitseva 9 -paikkainen hoitokoti Tuulikello tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä
kodin vaikeasti kehitysvammaisille aikuisille Järvi-Pohjanmaan alueella.
Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella (Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli) sijaitsevat yksiköt tarjoavat joko palveluasumista
tai tehostettua palveluasumista joko kehitysvammaisille- tai mielenterveys- ja päihdeasukkaille. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Yksiköissä annetaan asukkaille yksilöllistä tukea ja ohjausta, jonka toteuttamisessa huomioidaan asukkaan henkilökohtaiset tarpeet ja vahvuudet. Asukkaat osallistuvat asumisyksikön päivittäisiin askareisiin toimintakykynsä mukaan. Yksiköissä eletään normaalia arkea jokaisen asukkaan voimavarat huomioon ottaen. Kaikkien yksiköiden asukastilat (asukkaiden omat huoneet ja yhteiset tilat) ovat viihtyisät ja
avarat. Osa yksiköistä on uusia/uudehkoja.
Yksiköissä työskentelee monialaiset tiimit, joihin kuuluvat yksikön johtaja (esim. sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK)
sekä sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia ja avustavaa henkilökuntaa. Mitoitus yksiköissä mitoitus vaihtelee tehostetun palveluasumisen osalta 0,6-0,88tt/asukas, palveluasuminen osalta 0,30-0,50tt/asukas ja tukiasumisen osalta
0,1tt/asukas.
Jokaiselle asukkaalle on yksiköissä nimetty omaohjaaja ja laadittu yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka ohjaa
hoivaa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Suunnitelman laatimisessa ovat mukana sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja tai palveluohjaaja ja asumisyksikön ohjaaja sekä omaiset, läheiset ja mahdollisesti toimintakeskuksen työntekijä ja/tai yleinen
edunvalvoja. Suunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle mahdollisimman hyvä ja monipuolinen
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toimintakyky ja luoda mahdollisuuksien asukkaan arjen taitojen opettelu sekä kehittäminen. Suunnitelman avulla varmistetaan, että asukas voi elää mahdollisimman täyspainoista ja itsenäistä elämää erityistarpeet huomioiden.
Asukkaiden terveyttä edistetään pitämällä hyvä huoli perushoidosta, kuten ravitsemuksesta, nesteytyksestä, hygieniasta,
fyysisestä toimintakyvystä ja perustarpeista. Yksikön henkilökunta seuraa asukkaiden terveydentilaa käytännön hoitotyössä ja normaalin kanssakäymisen yhteydessä. Terveyden edistämisestä huolehditaan yhteistyössä muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa (esim. ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, diabeteshoitaja). Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki vaatii, että lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön arviot on otettu huomioon rajoituspidetoimenpidettä
tehdessä. Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on oma arviointityöryhmä, jossa on emt. edustus. Arviointityöryhmän pohjalta / tuella palveluvastaava laatii viranhaltijapäätökset tarvittavista rajoitustoimenpiteistä.
Kehitysvammaisista asukkaista osa käy toimintakeskuksessa päivä- tai työtoiminnassa tai avotyötoiminnassa. Osalla
asukkaista Kelan myöntämää terapiaa. Asukkaat käyttävät tarvittaessa yksityisiä palveluja, kuten jalkahoitajapalveluja ja
kampaamopalveluja. Joillakin asukkailla on henkilökohtainen avustaja, jonka kanssa asukas käy harrastuksissa. Asukkaat käyvät myös ohjaajan kanssa tai yksin esim. kirjastossa, kaupassa, kahvilla, retkillä.
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivittäiseen toimintaan kuuluvat yksilölliset tai yhteisölliset toiminnalliset kuntoutus- ja virikeryhmät, jotka takaavat asukkaille monipuolisen ja elämäntäyteisen arjen. Arkea rytmittävät myös viikoittaisen
ohjelman mukainen toiminta, jonka avulla asukkaat opettelevat arjen toimia ja rytmiä sekä sosiaalisen kanssakäymisen
taitoja.
Asukas- ja asiakastyytyväisyyskyselyt yksiköissä tehdään joko kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. Käytössä on mm.
kyselylomake asukkaille, omaisille ja palvelun ostajille. Asukkailla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus antaa jatkuvaa
palautetta suullisesti. Palautteen pohjalta pyritään kehittämään toimintaa.
Asumispalvelu kaikissa yksiköissä on laadullisesti hyvää ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (821/2000) mukaista. Asukkaita hoidetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Palvelu perustuu asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin tukien asukkaiden omia voimavaroja. Asukkailla on mahdollisuus osallistua virkistystoiminnan, retkien
sekä asumisyksikössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun.
Kaikkien yksiköiden toiminta täyttää ohjaus- ja valvontakäynnin liitteenä olevan palvelukuvauksen vaatimukset.
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