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1 UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN (4.1.1) 

 
Serviceproducent 
 

 Privat serviceproducent 

Namn:  

Serviceproducentens FO-nummer: 0204197-3 

 

 
 

 Kommun 

Kommunens namn:  

 

 Samkommun 

Samkommunens namn: Kårkulla samkommun 

 

 Samarbetsområde eller social- och hälsovårdsområde 

Områdets namn:  

 
Verksamhetsenhetens namn 
Malms se 
 

Serviceenhetens förläggningskommun och kontaktuppgifter 

 
Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA, tfn 0247 431 222 

Serviceform; klientgrupp för vilken service produceras; antal klientplatser 
 
Boendeservice med heldygnsomsorg för funktionshindrade, 10 platser grupp- och lägenhetsboende. 

Verksamhetsenhetens gatuadress 

 
Södermalmsgatan 15 
Postnummer 
 
68600  

Postort 

 
Jakobstad 

Verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare 

Jenny Häggblom-Pihlajamäki 
 

Telefon 

0247431 366 

 

E-post 
 

jhpihlaj@karkulla.fi förnamn.efternamn@karkulla.fi 
 

Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) 

Tidpunkt för beviljande av regionförvaltningsverkets/Valviras tillstånd (privata enheter som tillhandahåller verksamhet dygnet 
runt) 

 
 

Service för vilken tillstånd beviljats 

 
 

Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice) 

Kommunens beslut om mottagande av anmälan 

 
Tidpunkt för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut 
 
 

Service som anskaffats som underleverans samt producenter 

Hartmans ( rengöringsmedel), K-supermarket ( mat ), K-Market (mat), Halpa-Halli (mat, övriga förnödenheter, 
hygienartiklar, frimärken) Prisma ( elektronik, mat, övriga förnödenheter ) Jako-säck ( avfallshantering ), Jysk ( 
beklädnad och möbler ) Sotka ( möbler ) Power ( elektronik ), Bothnia apoteket ( läkemedel), Affärsverket Jakob-
stad ( vatten och avlopp ) Ekorosk ( avfallshantering ) Herrfors ( el och fjärrvärme ) Vaasan Sähkö ( el )  
 

 
 
 

mailto:jhpihlaj@karkulla.fi
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2 VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER (4.1.2) 
 
Verksamhetsidé 
 
Verksamhetsenheten grundas för att tillhandahålla service för en viss klientgrupp i ett visst syfte. Verksamhetsidén anger vil-
ken serviceenheten producerar och för vilken målgrupp. Verksamhetsidén är baserad på speciallagar som reglerar branschen, 
t.ex. barnskydds-, handikappservice-, specialomsorgs- samt mentalvårds- och missbrukarvårdslagarna och bestämmelserna i 
äldreomsorgslagen. 
 
Vilken är enhetens verksamhetsidé? 

 

Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkig service för personer med special behov enligt gällande lagstiftning. 

Kårkulla erbjuder fortgående eller temporär boendeservice, arbetslivs- och livsorienterad service, rådgivande 

verksamhet och övrig social verksamhet. Organisationen erbjuder individuell service med målsättning att upprätt-

hålla, utveckla och främja användning av de egna resurserna i vardagen, samt vid behov få rehabiliterande ser-

vice, som förutsättningar för ett meningsfullt gott liv. Verksamhetsprinciperna bygger på delaktighet och självbe-

stämmande för brukare.  

 
 
Värderingar och principer 
 

Värderingar har en nära anknytning till de yrkesetiska principerna i arbetet och styr besluten också när lagen inte ger exakta 
svar på de frågor som uppstår i det praktiska arbetet. Enhetens värderingar uttrycker arbetsgemenskapens sätt att arbeta. De 
påverkar uppställda mål och metoder genom vilka målen uppnås. 
 
Enhetens verksamhetsprinciper beskriver målen för den dagliga verksamheten och klientens ställning i enheten. Principer kan 
vara till exempel individorientering, trygghet, familjecentrering, professionalitet. Tillsammans med värderingarna bildar princi-
perna ryggraden för enhetens funktioner och mål och återspeglas bl.a. i bemötandet av klienterna och de anhöriga. 
 
Vilka är enhetens värderingar och principer? 

 

Kårkulla samkommuns värdegrund vilar på en teori om hälsans ursprung ”salutogenes” och en känsla av sam-

manhang. Nyckelorden är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Samkommunen erbjuder service av hög 

kvalitet, där behov och önskemål hos brukare, personal, närstående och kunder (kommunen) beaktas. Ytterligare 

information framkommer i samkommunens kommun-, brukar-, personal- och anhörigstrategier. Kårkullas verk-

samhet är certifierad enligt ISO 9001:2015 standarden. Kvalitetsledningssystemet Integrated Management Sy-

stem, IMS, används för att upprätthålla och utveckla interna processer, ledarskap, verksamheten och god service-

kvalitet. Grundläggande för verksamheten är god omsorg, vari ingår lyhört bemötande, vägledande respektfulla 

samspel och socialpedagogiska individcentrerade arbetssätt med hänsyn till självbestämmande, integritet och 

grundläggande rättigheter.  

Verksamhetsplan (i sin helhet med följande 3 punkter max 1 st A4)  
 

1. Verksamhetsidé i korthet  
Malms se ger fortgående boendeservice till personer med olika hjälp- och stödbehov i det vardagliga livet. 
Malms se har grupp- och, lägenhetsboende vi planerar vår service till stor del utgående från bruka- 
rens individuella behov. Vi använder oss utav ett socialpedagogiskt arbetssätt där vi som stöd använder  
bilder och andra kommunikationshjälpmede.  
Vi försöker ge brukarna ett så självständigt, tryggt och meningsfullt liv som möjligt. Vi försöker tillgodose  
deras fysiska-, psykiska- och sociala behov. Där de får vara delaktiga själva och bestämma över deras var- 
dag. Vi följer upp brukarnas grundläggande behov och önskemål genom regelbundna säsongssamtal 1-2ggr/år 
och IP-möten tillsammans med kuratorer och terapeuter.  
Samkommunens värdegrunder meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet är synliga i verksamheten  
och utgör naturlig del av arbetet. 
På Malms se har vi en öppen och smidig kommunikation där vi värdesätter allas kunskap och bemöter varandra 
jämlikt. Vi håller personalmöten var 3dje vecka där vi går igenom allmän information och fördjupar oss i problem 
och funderingar som uppstår kring våra brukare. Därtill har vi 1gång/år en planeringsdag där vi funderar på delmål 
och mål både på den individuella planen och för verksamheten. Vi försöker också ha en rekreationsdag där vi gör 
något roligt tillsammans.  Vi stävar till att göra ett gott arbete och behålla ett gott arbetsklimat. Vi delta i kurser och 
utbildningar som är till nytta för personalen och verksamheten för att få en trygg arbetsplats. 
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2. Enhetsbeskrivning 
 Malms serviceenhet består utav två verksamhetspunkter: 

 Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad 

 Spireavägen 7, 68600 Jakobstad 

 
Boendeenheten på Södermalmsgatan byggdes 2002, ett gruppboende med 4 platser och lägenhetsboende med 6 
platser mitt i centrum av Jakobstad. Vi ger service till 10 hyresgäster med väldigt varierande servicebehov.  
Vi har en personalstyrka på 18 befattningar uppdelat enl förljande: 
  
närvårdare 75,82 % 
närvårdare 75,82 % 
YE oms.arb för utv.st 75,82 % 
barnskötare 75,82 % 
närvårdare 75,82 % 
närvårdare 75,82 % 
närvårdare 75,82 % 
närvårdare 75,82 % 
barnskötare 75,82 % 
sjukskötare 50 % 
närvårdare 75,82 % 
närvårdare 75,82 % 
närvårdare 75,82 % 
närvårdare 78,43 % 
sjukskötare 60,13 % 
barnskötare 52,29 % 
närvårdare 52,29 %  
närvårdare 75,82 %  
närvårdare 75,82 % 
 
 

 
3. Enhetens målsättningar för året (tre konkreta mål för året, som också ska finns listat i rapportbotten i 

IMS för verksamhetsenheten från och med april 2021)  
 

- Behålla den personal som vi har nu, få upp arbetsmotivationen. En välmående personal med god VI-anda. 
- Ge brukarna mera guldkanter i vardagen, uppfylla deras önskemål 
- Upprätthålla brukarnas fysiska förmåga 
 

3.1 Hur förverkligas målen? 
- bättre/ergonomiska arbetslistor och fler inhoppare 
- fysiska möten och andra träffar 
- underlätta för varandra 
- planeringsdag 
- utfärder och aktiviteter med brukarna  
- säsongssamtal 
- Utöka samarbetet mellan verksamhetspunkterna 
 

 
3.2 Hur mäter ni och följer upp målen?  

- Jerusalema challege med personal och brukare 
- genomförd planeringsdag  
- genomförda säsongssamtal 
- Uppfyllda önskemål 
- genomförda utvecklingssamtal 
- Hur många utav personalen har jobbat på annan adress under året 
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3 RISKHANTERING (4.1.3) 
 
Egenkontrollen baserar sig på riskhantering, där risker och eventuella missförhållanden i samband med servicen på ett 
mångsidigt sätt beaktas med hänsyn till den service klienten fått. Risker kan orsakas till exempel av den fysiska verksam-
hetsmiljön (trösklar, svårhanterliga apparater), tillvägagångssätt, klienter eller personal. Risker är ofta en summa av många 
felaktiga funktioner. En förutsättning för god riskhantering är att arbetsgemenskapen har en öppen och trygg atmosfär, där 
både personalen, klienterna och klienternas anhöriga vågar ta upp missförhållanden i kvalitet och klientsäkerhet. 
 
System och förfaranden för riskhantering 
 
Vid riskhantering förbättras kvaliteten och klientsäkerheten genom att man redan i förväg identifierar de kritiska arbetsmo-
ment där risken finns att de uppställda kraven och målen inte uppnås. Riskhantering innefattar även ett systematiskt arbete 
för att eliminera eller minimera missförhållanden och observerade risker samt registrering, analysering och rapportering av 
negativa händelser och vidtagande av fortsatta åtgärder. Serviceproducenten ansvarar för att riskhanteringen inriktas på 
samtliga delområden av egenkontrollen. 
 
Arbetsfördelning vid riskhantering 
 
Det är ledningens uppgift att se till att egenkontrollen ordnas och instruktioner ges om den samt att de anställda har tillräckligt 
med kunskap om säkerhetsfrågor. Ledningen svarar för att tillräckliga resurser har anvisats till att en säker verksamhet kan 
garanteras. Ledningen bär också huvudansvaret för att skapa en positiv attityd gentemot behandling av missförhållanden och 
säkerhetsfrågor. Riskhanteringen kräver aktiva åtgärder också av den övriga personalen. De anställda deltar i bedömningen 
av säkerhetsnivån och -riskerna, uppgörandet av planen för egenkontroll och genomförandet av åtgärder som förbättrar 
säkerheten.  
  
Det hör till riskhanteringens karaktär att arbetet aldrig blir färdigt. Av hela enhetens personal krävs engagemang, förmåga att 
lära av sina misstag och att leva i en förändring för att säkra och högklassiga tjänster ska kunna erbjudas. Olika yrkesgrup-
pers sakkunskap kan utnyttjas genom att hela personalen tas med i att planera, genomföra och utveckla egenkontrollen. 
 

 
Identifiering av risker 
 

Under riskhanteringsprocessen kommer man överens om tillvägagångssätt för identifiering av risker och kritiska arbetsmo-
ment. 
 

På vilket sätt tar personalen upp de missförhållanden, kvalitetsavvikelser och risker som de har observerat? 

 

Avvikelser i servicen/verksamheten (för brukare) och arbetarskyddsrapporter (brister och faror i arbetsmiljön) rap-

porteras och analyseras via en webbaserad rapporteringstjänst, HaiPro (www.awanic.com). 

Enhetschefen går igenom rapporterna och diskuterar förebyggande åtgärder tillsammans med personalen. Avvi-

kelser observerade vid auditering leder till korrigering. 

 

Riskbedömning ur arbetarskyddsperspektiv görs årligen enhetsvis enligt interna processbeskrivningar. 

Utvärdering av eventuella risker, kritiska arbetsmoment samt lösningar diskuteras under enhetens arbetsplats-

möten. Sammanställning skickas som delgivning till arbetsskyddsansvariga.  

Serviceenheter som erbjuder arbetsliv- och livsorienterad verksamhet har en specifikt utarbetad utvärderings-

modell. För brukare som arbetar med utlokaliserat arbete finns en separat riskbedömning. En blankett för positiv 

riskbedömning finns på intranät som stöd för personal i samband med riskfyllt önskemål framställt av brukare. 

 
Hantering av risker 
 
Behandlingen av negativa händelser och tillbud innefattar registrering av händelsen samt analysering och rapportering. Ansva-
ret för att den kunskap som samlas vid riskhanteringen kommer till nytta i utvecklingsarbetet ligger hos serviceproducenten. De 
anställda ansvarar för att informationen förmedlas till ledningens kännedom. I behandlingen av negativa händelser ingår även 
att de diskuteras med de anställda, klienten och vid behov med anhöriga. Efter en allvarlig negativ händelse som orsakat  
ersättningsbara skador informeras klienten eller de anhöriga om hur ersättning kan ansökas.  
 

På vilket sätt behandlas negativa händelser och tillbud i enheten och hur sker dokumenteringen? 
 

Händelser som påverkar enheten tas vid behov upp på interna arbetsplatsmöten, där händelsen analyseras och 

http://www.awanic/
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gås igenom samt där det diskuteras om hur risker kan minskas. Händelsen diskuteras även med berörda brukare 

och vid behov med anhöriga samt informeras vid behov om hur dessa kan ansöka om ersättning. 

Dokumentering av olycksfallstillbud, olycksfall och arbetsolyckor görs i den webbaserade tjänsten HaiPro.  

Ansvariga tjänsteinnehavare ansvarar inom sin region/enhet för att hantering av risker sker enligt föreskrifter.  

Fortbildning ordnas för ansvarspersoner enligt interna fortbildningsstrategier, stöd och handledning ges av arbe-

tarskyddschefen. 

 

Korrigerande åtgärder 
 
För eventuella kvalitetsavvikelser, missförhållanden, tillbud och negativa händelser fastställs korrigerande åtgärder som hindrar 
att liknande situationer upprepas i fortsättningen. Sådana åtgärder är bland annat utredning av orsakerna som ledde till situat-
ionen och därigenom en övergång till säkrare praxis. Även de korrigerande åtgärderna uppföljs, registreras och anmäls. 
 

På vilket sätt reagerar man vid enheten på observerade missförhållanden, kvalitetsavvikelser, tillbud och negativa händelser? 

 

Alla anställda har ansvar för att krav och kvalitetsmål efterföljs samt för att rapportera om brister i kvaliteten, tillbud 

och negativa händelser. Missförhållanden och brister i kvaliteten kan rapporteras till enhetschef, regionchef eller 

samkommunsdirektören. Responsen dokumenteras via Kårkullas webbsida, under responslänk, i databasen 

Qpro. Tillbud rapporteras i den webbaserade databasen HaiPro.  

Korrigerande åtgärder genomförs i prioritetsordning enligt utförd riskbedömning samt från HaiPro-rapporter.  

Planerade åtgärder, tidsplanering, utsedda ansvarspersoner och uppföljningsplaner antecknas. 

 

Information om förändringar 

 
På vilket sätt informeras personalen och andra samarbetsparter om förändringar i arbetet (inklusive observerade eller reali-
serade risker och korrigerandet av dem)? 

 
Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare ansvarar inom sin region/enhet/verksamhetsform för ledning och sam-

ordning av verksamheten samt för den interna och externa informationen gällande förändringar i arbetet. 

Information kring enhetsförändringar kanaliseras via enhetschef eller regionchef till samarbetspartners och till de 

närstående. Förändringar gällande brukare, förmedlas via enhetschef eller kontaktperson. Större förändringar 

gällande brukare tas upp på nätverksmöten eller uppföljnings- och kartläggningsmöte kring den individuella pla-

nen.  

 

 
4 UPPGÖRANDE AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL (3) 
Person/-er som ansvarar för planeringen av egenkontrollen 

 
Planen för egenkontroll görs upp i samarbete mellan verksamhetsenhetens ledning och personal. Olika delområden av egen-
kontrollen kan också ha egna ansvariga personer. 
 

Vilka har deltagit i planeringen av egenkontrollen? 

 

Grunden för planen för egenkontroll har uppgjorts och uppdateras av Kårkullas samarbetsorgan för substans- och 

kvalitetsfrågor. Enhetschefen kompletterar planen och utformar tillsammans med personalgruppen enhetens egen 

plan för egenkontroll. 

 

Kontaktuppgifterna till den som ansvarar för planeringen och uppföljningen av egenkontrollen: 

 

Planerings- och uppföljningsansvariga för planen är respektive verksamhetsansvarig. 

 

Uppföljning av planen för egenkontroll (punkt 5 i föreskriften) 

 
Planen för egenkontroll uppdateras efter ändringar i verksamheten som anknyter till servicekvalitet och klientsäkerhet. 
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På vilket sätt har uppdateringen av planen för egenkontroll ordnats vid enheten? 

 
Planen för egenkontroll genomgås årligen på enheten samtidigt med uppgörandet av riskbedömning och uppdate-

ring av räddningsplan.  

 

Offentlighet av planen för egenkontroll 

 
En uppdaterad plan för egenkontroll ska hållas framlagd vid verksamhetsenheten så att klienterna, deras anhöriga och alla 
som är intresserade av enhetens egenkontroll kan läsa den utan att separat behöva begära detta. 
 

Var finns enhetens plan för egenkontroll framlagd? 

 
Planen finns tillgänglig på respektive verksamhetsenhetens anslagstavla. 

 

5 KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER (4.2) 
4.2.1 Bedömning av servicebehovet 

 
Vård- och servicebehovet bedöms tillsammans med klienten och vid behov med hans eller hennes anhöriga, närstående 
eller lagliga representant. Utgångspunkten för bedömningen är personens egen uppfattning om sina resurser och hur de kan 
stärkas. Vid utredningen av servicebehovet ska uppmärksamhet fästas vid att återställa, bevara och främja funktionsför-
mågan samt möjligheterna till rehabilitering. Bedömningen av servicebehovet omfattar alla dimensioner av funktionsför-
mågan som består av fysisk, psykisk, social och kognitiv funktionsförmåga. Därtill ska vid bedömningen beaktas de riskfak-
torer i de olika dimensionerna som förutspår en försämrad funktionsförmåga, såsom instabilt hälsotillstånd, dålig nutrition, 
otrygghet, brist på sociala kontakter eller smärta. 
 

På vilket sätt bedöms klientens servicebehov – vilka mätinstrument används vid bedömningen? 

 
Brukarens servicebehov kan bedömas med hjälp av metoden ”Samtalsmatta”, materialet ”Så här klarar jag mig”, 

blanketten ”Kartläggning av behov av fortsatt dagverksamhet”, Stockholmsbedömningar, som är ett svenskt 

mätinstrument av stödbehov och resursfördelning inom omsorgen om personer med intellektuell funktionsned-

sättning. 

 

På vilket sätt tas klienten och/eller de anhöriga och närstående med i bedömningen av servicebehovet? 

 

Brukaren och närstående eller laglig företrädare deltar i uppgörandet av den individuella planeringen av service-

behov tillsammans med regional omsorgsbyrå och kontaktperson på enheten. Personal stöder brukarens delak-

tighet och självbestämmande på alla nivåer, enligt grundläggande principer. 

 

4.2.1 Vård-, service- eller rehabiliteringsplan 

 
Vård- och servicebehovet inskrivs i en individuell plan om klientens dagliga vård, service eller rehabilitering. Målet för planen 
är att hjälpa klienten att uppnå de mål som ställts upp för livskvalitet och förbättrad funktionsförmåga. Planen för daglig vård 
och service är ett dokument som kompletterar den individuella service-/klientplanen och med vilken servicegivaren informe-
ras om de förändringar som inträffar i klientens servicebehov. 
 

På vilket sätt görs vård- och serviceplanen upp och hur sker uppföljningen av den? 

 

Kommunen gör upp en serviceplan för varje brukare. Serviceplanen ligger som grund för den individuella planen 

(IP)/genomförandeplanen, som uppgörs av Kårkulla. Denna plan uppgörs utgående från en bedömning av bru-

karens helhetssituation, som koordineras av kontaktpersonen. Planen görs sedan upp i samarbete med perso-

ner i brukarens vardag. Information insamlas gällande brukarens önskemål och behov. Planen ger en helhets-

beskrivning av innehållet i den service brukaren erhåller. I planen beskrivs vardagliga lång- och kortsiktiga mål-

sättningar gällande brukarens hem samt arbetslivs- eller livsorienterade verksamhet. IP/genomförandeplanen 

följs upp beroende på brukarens situation. Tidpunkt för uppföljning antecknas i planen.  

 

På vilket sätt säkerställs det att personalen känner till innehållet i vård- och serviceplanen och handlar enligt den? 

 

Kontaktpersonen deltar i möten kring uppgörande och uppföljning av personens IP/genomförandeplan. Kontakt-

personen informerar personer som deltar i vården av brukaren om uppdateringar eller nya överenskommelser 

gällande brukarens vardag. Delgivning sker genom anteckning i den dagliga rapporten/vårdjournalen och vid 
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behov diskuteras brukarens ärenden på arbetsplatsmöte med enhetens personalgrupp. 

 

4.2.1 Plan för vård och fostran (Barnskyddslagen 30.5 §) 

 
När ett barn har placerats i anstaltsvård som en stödåtgärd inom öppenvården eller efter omhändertagande uppgörs för 
honom eller henne en plan för vård och fostran som kompletterar den klientplan som avses i 30 § i barnskyddslagen. I pla-
nen för vård och fostran bedöms innehållet av den vård och omsorg som barnet behöver på anstalten med beaktande av det 
som står i klientplanen om syftet med vården utom hemmet och dess mål. Planen för vård och fostran kompletterar klientpla-
nen och stöder ordnandet av den praktiska vården och omsorgen på anstalten. Planen för vård och fostran ska ges för kän-
nedom till den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter samt till barnets vårdnadshavare. 
 

På vilket sätt görs planen för vård och fostran upp och hur uppföljs utfallet av den? 

 
Kårkulla samkommun har ingen verksamhet utgående från barnskyddslagen.  

4.2.2 Bemötandet av klienten  

 
Stärkande av självbestämmanderätten 
 
Självbestämmanderätten är en grundläggande rättighet för var och en och består av rätten till personlig frihet, integritet och 
säkerhet. Den har ett nära samband med rätten till privatliv och skydd för privatlivet. Personlig frihet skyddar människans 
fysiska frihet, men också rätten till fri vilja och självbestämmanderätten. Inom socialtjänsterna ska personalen respektera och 
stärka klientens självbestämmanderätt och främja klientens delaktighet i planeringen och genomförandet av servicen. 
 

På vilket sätt stärks olika delområden av klienternas självbestämmanderätt vid enheten, såsom rätten till privatliv, friheten att 
själv bestämma över sina vardagliga sysslor och möjligheten till ett individuellt liv enligt egna önskemål? 

 
Personal arbetar i dagliga samtal med brukarna lyhört med att stärka brukarnas rätt till självbestämmande och 

ökad delaktighet med respekt för deras integritet. Personcentrerad planering (PCP) för samtliga brukare tilläm-

pas på alla enheter. Säsongssamtal mellan brukare och kontaktperson hålls minst en gång i året. Samtalet do-

kumenteras och delges övrig personal, så att alla gemensamt kan arbeta för att tillmötesgå och uppfylla önske-

mål.  

Alla brukare bör ha möjlighet att uttrycka önskemål och ge respons på servicen, vilket kan innebära att person-

liga kommunikationshjälpmedel behöver utformas och användas. Under enhetens husmöten kan brukare ge 

respons och uttrycka sina åsikter och önskemål.  

Samkommunen har minst 1 brukarråd i varje region. I brukarrådet diskuteras aktuella ärenden och utmaningar 

för att förbättra Kårkullas service. Brukarråden har ”postlådor” på enheterna, där brukarna kan lämna respons 

och önskemål. Kvalitetsmätningar görs årligen och sammanställs på basen av säsongssamtal tillsammans med 

brukare. 

 

Metoder och verktyg för insamling av information, som stöd att uttrycka åsikter och önskemål samt vid planering 

och utvärdering är bl.a. ”Så här klarar jag mig”, ”Stigen", ”Mina styrkor och resurser”, Widgit online, valtavlor, 

HYP (dagligt intensivt samspel).  

Pedagogiska handledare och autismhandledare vid Kårkulla samkommun kan vid behov stöda brukaren och 

personalen i processen samt erbjuda ytterligare metoder och verktyg.  

Kårkulla samkommun har en arbetsgrupp för självbestämmandefrågor, vilken finns tillgänglig för konsultation, 

handledning och fortbildning. På Kårkullas intranät finns information om arbetsgruppens sammansättning och 

kontaktuppgifter samt material, länkar och verktyg för hur personal kan stöda en brukare till ett så självständigt 

liv som möjligt. 

 

Principer och praxis för begränsning av självbestämmanderätten 

 
Vården och omsorgen som ges en klient inom socialvården baserar sig i första hand på frivillighet, och utgångspunkten är att 
service tillhandahålls utan begränsning av individens självbestämmanderätt. Det ska alltid finnas en lagstadgad grund för 
begränsande åtgärder, och inom socialvården kan självbestämmanderätten endast begränsas om klientens eller andra per-
soners hälsa eller säkerhet riskerar att äventyras. Tillbörliga skriftliga beslut ska fattas om åtgärder som begränsar självbe-
stämmanderätten. De begränsande åtgärderna ska genomföras enligt principen om lindrigaste åtgärd och på ett tryggt sätt 
med respekt för individens människovärde. Det finns särskilda bestämmelser i barnskyddslagen om begränsning av barns 
och ungas självbestämmanderätt vid barnskyddsanstalter. 
 
Principerna och praxisen gällande självbestämmanderätten skrivs in i i vård- och serviceplanen och man diskuterar dem med 
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både den läkare som har hand om klienten och klientens anhöriga och närstående. Även begränsande åtgärder inskrivs i 
klientinformationen. 
 
Vilka principer om begränsande åtgärder har man kommit överens om vid enheten? 
 

All personal arbetar utgående från förebyggande åtgärder. Begränsande åtgärder vidtas endast om det är abso-

lut nödvändigt och i så fall förordas lagenliga tidsbundna beslut av enhetscheferna.  

Innan begränsande åtgärder får vidtas bör checklistan för ”förebyggande åtgärder enligt specialomsorgslagen” 

på Kårkullas webbsida gås igenom och andra alternativ, lösningar och arbetssätt först noggrant prövas. 

För bearbetning av dylika frågor finns regionala omsorgsbyråer till enheternas förfogande. Begränsande åtgär-

der tillämpas enligt lag om specialomsorger (381/2016) § 42. Processen gällande självbestämmanderätten finns 

dokumenterad och beskriven i samkommunen kvalitetsledningssystem, IMS (Integrated Management System). 

 

Bemötandet av klienten 

 
Största delen av de klagomål som gäller socialtjänsterna handlar om att klienten upplevt osakligt bemötande eller att en 
situation av växelverkan med klienten har misslyckats. Klienten har rätt att framställa en anmärkning med anledning av be-
mötandet till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare. Om tjänsten är baserad på ett 
upphandlingsavtal framställs anmärkningen till den myndighet som ansvarar för ordnandet av servicen. Vid enheten bör man 
dock även utan anmärkning uppmärksamma och vid behov reagera på osakligt eller kränkande beteende mot klienten. 
 

I planen för egenkontroll inskrivs på vilket sätt ett sakligt bemötande av klienterna säkerställs och vilket förfarande som till-
lämpas om osakligt bemötande observeras. På vilket sätt behandlas en inträffad negativ händelse eller risksituation med 
klienten och vid behov med hans eller hennes anhöriga eller närstående? 

 
För att säkerställa ett sakligt bemötande baseras personalens bemötande på Kårkullas värdegrund; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, så att brukarnas självbestämmande, självständighet, delaktighet och jämlikhet 

förstärks. Samkommunen erbjuder mångprofessionellt stöd vid regionala omsorgsbyråer. Personal erbjuds kon-

tinuerlig intern och extern fortbildning Personalen genomgår även fortbildningen ”MAPA” (Management of Actual 

or Potential Aggression) och erbjuds ICDP programmet (International Care Development Programme). För att 

säkerställa att även ny personal bemöter brukare väl, ges introduktion enligt en checklista och utbildning innan 

personalen inleder arbetet.  

 

Negativa händelser och risksituationer rapporteras i den webbaserade programvaran HaiPro. I första hand går 

egenvårdaren och/eller enhetschefen igenom händelsen eller risksituationen med brukaren, efter inträffad nega-

tiv händelse kan psykologen vid regional omsorgsbyrå kontaktas för samtal. 

 
4.2.3 Klientens delaktighet 

 
Klienternas och de anhörigas deltagande i utvecklandet av kvaliteten och egenkontrollen vid enheten 

 
En väsentlig del av utvecklandet av serviceinnehållet, kvaliteten, klientsäkerheten och egenkontrollen är att ta hänsyn till 
klienter i olika åldrar samt deras familjer och närstående. Eftersom kvalitet och god vård och omsorg kan betyda olika saker 
för personalen och klienterna är det viktigt att i utvecklingsarbetet utnyttja all respons som på olika sätt systematiskt samlats 
in. 
 

Insamling av respons 

 
Hur deltar klienterna och deras närstående i att utveckla enhetens verksamhet, kvalitet och egenkontroll? På vilket sätt sam-
lar man in respons från klienterna? 

 
Brukarna kan delta i uppgörande av den individuella planen (IP) och i nätverksmöten. Med brukarens tillstånd 

kan även närstående delta i dessa möten. Enligt överenskommelse med brukaren kan kontaktperson och när-

stående diskutera med varandra samt vid behov kontakta enhets-/regionchef. Brukarna har möjlighet att påverka 

genom att lämna post med frågor/ärenden eller hälsningar i brukarrådens "postlådor". Närstående har möjlighet 

att påverka genom att delta i och kontakta regionala anhörigråd. 

Kvalitetsmätning görs årligen för brukare, personal, närstående och kunder (kommuner).  

Brukare, närstående, personal och utomstående kan på Kårkullas webbsida (www.karkulla.fi) ge fritt formulerad 

eller riktad respons.  
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Behandling och användning av respons i utvecklingen av verksamheten 
 
På vilket sätt utnyttjas klientresponsen vid utvecklingen av verksamheten? 
 

Responsen kartläggs och följs upp i säsongssamtal, husmöten, brukarråd och kvalitetsmätningar. Responsen 

dokumenteras i den webbaserade tjänsten Qpro (www.awanic.com), distribueras till rätt person, behandlas och 

besvaras inom 14 dagar. Kvalitetsutvecklaren tar del av samtlig inkommen och behandlad respons (utom post i 

brukarrådens postlådor). Responsen används som grund för kartläggning av utvecklingsbehov av samkommu-

nens servicekvalitet. Respons från brukarrådens ”postlådor” behandlas på brukarrådens möten och delegeras till 

den responsen berör. 

 

4.2.4 Klientens rättsskydd 
 

En socialvårdsklient har rätt till socialvård av god kvalitet och god behandling utan diskriminering. Klienten ska behandlas 
med respekt, utan att kränka personens människovärde, övertygelser eller integritet. Beslut om själva behandlingen och 
tjänster fattas och genomförs medan klienten befinner sig inom ramen för tjänsterna. En klient som är missnöjd med bemö-
tandet eller kvaliteten på servicen har rätt att framställa en anmärkning till enhetens ansvarsperson eller ledande tjänsteinne-
havare. Vid behov kan anmärkningen framställas av klientens lagliga företrädare, anhörig eller närstående. Mottagaren av 
anmärkningen ska behandla frågan och ge ett skriftligt, motiverat svar inom skälig tid.  

a) Mottagare av anmärkningar 

 

Kontaktperson på enheten, personal, enhetschef, regionchef och samkommunsdirektör.  

 

b) Socialombudsmannens namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om vilka tjänster som erbjuds 

 

Socialombudsman: Eivor Back 

socialombudsman.jakobstad@gmail.com 

Säkrast anträffbar: måndagar 

Kållbyvägen 7, Pb 111, 68601 Jakobstad Ingång A 

Telefontid 

- Måndagar kl. 9 - 10 

- Torsdagar kl. 12 - 13 

044 755 5006 

Du kan kontakta socialombudsmannen i frågor som gäller tillämpning av socialservice inom den offentliga och privata social-

vården. Anhöriga och övriga närstående till klienter samt samarbetsparter kan också ta kontakt med socialombudsmannen. 

Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria. 

 

Lokal patientombudsman; Ann-Britt Victorzon 

Bottenviksvägen 1 

Pb 111, 68601 Jakobstad 

Ingång H, våning 4 

Telefontider 

- Tisdagar kl. 10 - 11 

- Torsdagar kl. 13 - 14 

Ger råd och hjälper vid frågor gällande patientens rättigheter, t.ex. hur du kan gå tillväga vid missnöje över vården eller be-

mötande. Patientombudsman kan också hjälpa dig med en eventuell anmärkning eller patientskadeanmälan. 

 

c) Konsumentrådgivningens kontaktuppgifter och uppgifter om vilka tjänster som erbjuds 

 
Konsumentrådgivning tfn: 029 553 6902, webbplatsen www.kkv.fi beskriver vilka tjänster konsumentrådgivning-

en erbjuder. 

 
d) På vilket sätt behandlas anmärkningar, klagomål och andra tillsynsbeslut och hur beaktas de i utvecklingsarbetet? 

http://www.kkv.fi/
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Anmärkningar och klagomål tas upp i enhetens personalgrupp. Beroende på ärendets art informeras regionche-

fen. Ärendet utreds, dokumenteras och diskuteras tillsammans med brukaren och/eller närstående. Kvalitetsut-

vecklaren tar del av samtlig dokumenterad respons. Denna används som grund för kartläggning av utvecklings-

behov av samkommunens servicekvalitet. 

 

e) Målsatt tid för behandling av anmärkningar 

 
Behandlingstid för anmärkningar är 14 dagar, dvs. respons besvaras inom två veckor.  

 
 

6 EGENKONTROLL AV SERVICEINNEHÅLLET (4.3) 
4.3.1 Verksamhet som främjar välbefinnande, rehabilitering och tillväxt 
 

a) Främjande av klienternas fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga och välbefinnande 

 

Vi försöker ge brukarna ett så självständigt, tryggt och meningsfullt liv som möjligt. Vi försöker tillgodose deras 

fysiska-, psykiska- och sociala behov. Där de får vara delaktiga själva och bestämma över deras vardag. 

Deltar aktivt i olika sociala- och kulturella evenemang. Är delaktiga i uppköp av egna hygienartiklar, kläder och 

andra förnödenheter.  

Samkommunens värdegrunder meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet är synliga i verksamheten och utgör 

naturlig del av arbetet. 

Individuella fysioterapibesök görs kontinuerligt. 

. 

 

b) Ordnande av motion och fritidssysselsättning för barn och unga 

 

Personalen vid korttidsenheterna och internatet är lyhörd för barnens/de ungas önskemål att kunna upprätthålla 

sina fritidsintressen. Personal uppmuntrar till deltagande i gemensamma aktiviteter och sociala situationer.  

Kårkulla samarbetar med t.ex. lokala föreningar, DUV (De Utvecklingsstördas Väl) och kommunernas motions-

verksamhet.  

 

I klienternas vård- och serviceplaner inskrivs mål som hänför sig till daglig motion, friluftsliv, rehabilitering och rehabiliterande 
aktiviteter. 
 
På vilket sätt följer man upp hur målen uppfylls i fråga om verksamhet som främjar klienternas funktionsförmåga, välmående 
och rehabiliterande aktiviteter? 
 

Brukarens kontaktperson ansvarar för att IP/genomförandeplaner, säsongssamtal, nätverksträffar och andra bru-

karrelaterade möten förverkligas och uppföljs samt samarbetar med regional omsorgsbyrå och EUC samt håller 

kontakt med närstående. 

 

Årligen har vi en lång planeringsdag där vi går igenom alla brukares dokumentering, dokumenteringen grundar sig 

på säsongssamtalen så att målen implementeras till de dagliga sysslorna. Vi diskuterar uppsatta målen och om de 

förverkligats. 

Vi följer upp brukarnas grundläggande behov och önskemål genom regelbundna säsongssamtal 1-2ggr/år och IP-

möten tillsammans med kuratorer och terapeuter. 

Vi deltar aktivt i olika sociala tillställningar och kurser som ordnas. 
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4.3.2 Näring 
 
På vilket sätt följer man inom egenkontrollen upp klienternas tillräckliga närings- och vätskeintag samt nutritionskvalitet? 

 

Varje enhet är ansvarig i att stöda brukaren att välja hälsosam och näringsrik kost. Ordinarie personal introducerar 

ny personal, vikarier och praktikanter. Enheterna följer de nationella rekommendationerna gällande näring. 

Vid behov listas det personliga närings- och/eller vätskeintaget upp under en viss tid.  

 

4.3.3 Hygienpraxis 

 
Enhetens verksamhetsanvisningar och klienternas individuella vård- och serviceplaner ställer mål för hygienpraxis i vilka ingår 
att klienternas personliga hygien har ordnats samt att spridningen av infektioner och andra smittsamma sjukdomar hindras. 
 
På vilket sätt följer man upp den allmänna hygiennivån vid enheten och hur säkerställer man att hygienpraxis som motsvarar 
klienternas behov genomförs enligt givna anvisningar och enligt klienternas vård- och serviceplaner? 
 

Städning av allmänna utrymmen, toalett och sanitetsutrymmen görs av städare, som en köpt tjänst utifrån eller 

internt. Utrymmen och lägenheter städas tillsammans med brukare eller av enhetens personal. Samma praxis 

gäller skötsel av tvätt o.dyl. Handledning kring hygienfrågor ges enhetsvist av personal.  

Personal som sköter städning och tvätt följer de direktiv som THL har gett gällande städning och hygien inom om-

sorgen. Direktiv för städning i Kårkulla samkommun, baserar sig på direktiv från ÅUCS, vilka utkommer internt 

hösten 2020. 

 

Vi följer THL:s anvisningar om städning och hygien inom omsorgen. 
Gruppboendet, trappuppgången och nedre våningen med bastu och tvättstuga städas en gång/vecka av per-
sonalen. Städningen sker dagtid när brukarna är på dagverksamhet.  
 
Lägenheterna städar brukarna själva med hjälp av personalen enligt deras personliga veckoschema en 
gång/vecka. Vissa lägenheter städas med tillåtelse av brukaren när brukaren är på daglig verksamhet.  
 
Listor finns på daglig städning och desinficering av toalettutrymmen. 
 

4.3.4 Hälso- och sjukvård 

 
För att service ska kunna tillhandahållas på lika villkor ska varje enhet ha anvisningar om vilken praxis som tillämpas vid ord-
nande av tandvård och icke-brådskande och brådskande sjukvård för klienterna. Varje verksamhetsenhet ska även ha en 
anvisning för oväntade dödsfall. 
 

a) På vilket sätt säkerställs iakttagandet av de anvisningar som utfärdats om tandvård, icke-brådskande sjukvård, brådskande 
sjukvård och brådskande sjukvård samt oväntade dödsfall? 

 

För brukarna på boendeenheterna i regionerna verkställs tandvården via de kommunala hälsovårdscentralerna. 

Brukare vid Expert- och utvecklingscentret har tillgång till tandläkare, som besöker enheten enligt överenskom-

melse. 

Brukarnas icke brådskande sjukvård ombesörjs av samkommunens konsultläkare i samarbete med kommunens 

hälsovårdscentral, med stor kommunal variation. Enhetschef ansvarar för uppföljningen. 

Brådskande sjukvård ombesörjs av kommunens hälsovård. 

Interna handlingsplaner inför döden och vid oväntade dödsfall finns. Kyrkostyrelsen har en omsorgspräst som kan 

anlitas. 

 

b) På vilket sätt främjas och uppföljs hälsotillståndet hos klienter med kroniska sjukdomar? 

 

Uppföljning av brukarnas hälsotillstånd, inklusive kroniska sjukdomar, verkställs genom läkarbesök, konsultation 

och/eller besök hos sjukskötare på HVC eller inom Kårkulla.  

 

c) Vem svarar för klienternas hälso- och sjukvård vid enheten? 

 

Kontaktpersonen eller närvarande vårdpersonal ansvarar för brukarnas hälso- och sjukvård. Enhetens helhet-

sansvar ligger på enhetschefen.  
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4.3.5 Läkemedelsbehandling 
 

En säker läkemedelsbehandling bygger på en läkemedelsbehandlingsplan som regelbundet följs upp och uppdateras. I social- 
och hälsovårdsministeriets handbok Säker läkemedelsbehandling anges bland annat principerna för hur läkemedelsbehand-
lingen genomförs och ansvarsfördelningen i samband med den samt minimikrav som ska uppfyllas vid varje enhet som ge-
nomför läkemedelsbehandling. Anvisningarna i handboken gäller såväl privata som offentliga servicegivare som genomför 
läkemedelsbehandling. Varje enhet ska enligt handboken ha en utnämnd ansvarig person för läkemedelsbehandling.  
 

a) På vilket sätt följer man upp och uppdaterar verksamhetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan? 

 

Av all vårdpersonal som hanterar läkemedel krävs ett läkemedelstillstånd. Läkemedelstillstånd fås efter att ha 

tenterat givna delar i nätutbildningen för läkemedelsbehandling (LOVe) samt påvisat sitt kunnande till en sjukskö-

tare. Tillstånden är i kraft 5 år. Under alla tider på dygnet finns utbildad behörig personal för läkemedelsbehand-

ling. Kårkulla samkommuns läkemedelsplan är uppbyggd enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) uppdaterade 

handbok (2016) Säker läkemedelsbehandling, som publicerades av social- och hälsovårdsministeriet år 2005. 

Den samkommunala läkemedelsplanen genomgås årligen av en extern sakkunnig. Enhetsspecifika läkemedels-

planer godkänns av Kårkullas överläkare.  

 

b) Vem ansvarar för läkemedelsbehandlingen vid enheten? 

 
På varje enhet finns utsedda läkemedelsansvariga som ansvarar över läkemedelshanteringen. Varje enhet har en 

egen enhetsspecifik läkemedelsplan enligt direktiv. 

 

4.3.6 Samarbete med andra servicegivare 
 
En klient inom socialvården kan behöva flera parallella serviceformer – till exempel kan en klient inom barnskyddet behöva 
tjänster från skolan, hälso- och sjukvården, psykiatriska tjänster, rehabilitering eller tjänster inom småbarnsfostran. För att den 
samlade servicen ska fungera och motsvara klientens behov måste servicegivarna samarbeta med varandra. Det är särskilt 
viktigt att kunskapsförmedlingen mellan de olika aktörerna fungerar. 
 

Hur ordnas samarbetet och informationsutbytet mellan de övriga servicegivare inom social och hälsovården som ingår i klien-
tens servicehelhet? 

 

Regional omsorgsbyrå och enhetschef ordnar nätverksträffar enligt behov, och upprätthåller samarbete mellan 

alla parter som deltar i vården om personen. 

 

Tjänster som produceras av underleverantörer (punkt 4.1.1 i föreskriften) 

 
På vilket sätt säkerställer man att de tjänster som produceras av underleverantörer motsvarar de krav som ställts på innehåll, 
kvalitet och klientsäkerhet? 

 

Fastighetsskötare kontrollerar byggnader och lägenheter regelbundet, i samarbete med övriga underleverantörer 

rörande fastigheten. Enhetschef koordinerar och följer upp att kontroller och standard stämmer överens med det 

avtal som uppgjorts. Mat- och livsmedelsleverans kontrolleras, enligt hygienföreskrifter av personal som mottar 

varor. Övriga kvalitetskontroller görs i samband med riskbedömningar.   

 

 
7 KLIENTSÄKERHET (4.4) 
Samarbete med säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer 

 
För klientsäkerhetens del avser egenkontroll inom socialvård de skyldigheter som framgår ur socialvårdslagen. För brandsä-
kerhet och hälsosamt boende ansvarar den ansvariga myndigheten på grundval av lagstiftningen inom det egna området. 
Främjandet av klientsäkerheten vid enheten förutsätter samarbete med andra säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer. 
Brand- och räddningsmyndigheterna ställer sina egna krav och förutsätter bl.a. en utrymningsplan samt skyldighet att anmäla 
brandrisker och andra olycksrisker till räddningsmyndigheten. Klientsäkerheten tryggas för sin del också av förpliktelsen enligt 
lagen om förmyndarverksamhet att meddela till magistraten om en person som är i behov av intressebevakning samt förpliktel-
sen enligt äldreomsorgslagen att anmäla om en äldre person som uppenbart är oförmögen att sörja för sin omsorg. Olika frivil-
liga organisationer utvecklar beredskapen att möta och förebygga illabehandling av äldre personer. 
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På vilket sätt utvecklar enheten sin beredskap att förbättra klientsäkerheten och hur bedrivs samarbetet med andra säkerhets-
ansvariga myndigheter och aktörer? 

 
Enhetschefen ansvarar för årlig uppdatering av enhetens räddningsplan. Personalen förbinder sig att läsa och 

handla enligt planen. Myndighetskontroller görs regelbundet bl.a. av släckningsapparatur. Brand- och utrymnings-

övningar ordnas enhetsvis på eget initiativ samt kontroll av larmband, larmtelefoner och eventuella larmklockor. 

Årlig riskbedömning förebygger uppkomsten av nya risker samt kartlägger kritiska arbetsmoment. 

Har brukaren behov av intressebevakare är det enhetschefen som kontaktar kuratorn vid den regionala omsorgs-

byrån. Kuratorn kontaktar brukarens hemkommun för utredningar av behov av intressebevakare. Kontakter till 

intressebevakare upprätthålls från enheten. 

 

4.4.1 Personal 

 
Antalet anställda i vård och omsorg, personalstruktur och principer för anlitande av vikarier 

 
Vid personalplaneringen beaktas den lag som tillämpas, till exempel inom privat barndagvård lagen om barndagvård och lagen 
om småbarnspedagogik samt på barnskyddsanstalter barnskyddslagen och lagen om yrkesutbildade personer inom socialvår-
den, som trädde ikraft 1.3.2016. Om verksamheten är tillståndspliktig beaktas även den personaldimensionering och personal-
struktur som anges i tillståndet. Personalmängden beror på antalet klienter, deras hjälpbehov och på verksamhetsmiljön. Vid 
enheter som tillhandahåller socialtjänster är det särskilt viktigt att personalen har tillräcklig yrkeskompetens inom socialvård.  
 
Av planen för egenkontroll ska framgå antalet anställda inom vård och omsorg, personalstruktur (utbildning och arbetsuppgif-
ter) samt vilka principer som gäller för anlitandet av vikarier/personalen i reserv. I planen som finns offentligt framlagd anteck-
nas inte namnen på de anställda, utan endast yrkesbeteckning, arbetsuppgifter, personaldimensionering och hur personalen 
placeras i olika arbetsskift. I planen ska det även antecknas på vilket sätt tillräckliga personalresurser säkerställs. 
 

a) Antal anställda inom vård och omsorg samt personalstruktur? 

 

Detaljerad personalstatistik och personalbokslut framkommer ur Kårkulla samkommuns årliga personalbokslut. 

Samkommunens personalstrategi består av ledord som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Strategin 

innefattar att Kårkulla strävar till att vara en god arbetsgivare med yrkeskunnig och brukarinriktad personal som är 

motiverad och välmående. Personal som arbetar med direkt vårdkontakt är utbildad inom social- och hälsovård, 

t.ex. närvårdare, socionom, sjukskötare eller annan lämplig utbildning. 

 

b) Vilka är enhetens principer för anlitande av vikarier? 

 
Inom samkommunen utgår antalet vikarier utifrån det verkliga behovet. Därför utvärderas vikariebehovet kontinu-

erligt, t.ex. vid sjukfrånvaro, semester och moderskapsledigheter. Behövliga vikarier anställs via interna och exter-

na kanaler. Vid lediganslagning av tillsvidare befattningar och vikariat över ett år, används rekryteringssystemet 

LAURA som är integrerat med de offentliga arbets- och näringstjänsterna (www.mol.fi). Enheterna har dessutom 

egna uppgjorda vikarielistor som används vid brådskande behov. Det läggs stor vikt vid att hitta behöriga vikarier 

för att säkerställa att båda personal och brukare känner sig trygga i arbets- och hemmiljön. 

 

c) På vilket sätt säkerställs tillräckliga personalresurser? 

 

Personalmängden beror på antalet brukare, behovet av stöd och handledning, verksamhetsmiljö och den service-

beställning som hemkommunen har gjort. Verksamhetsenheternas vårdtyngd analyseras centralt minst 1 gång per 

år utgående ifrån brukarnas vårdtyngd och fakturerade vårddygn. Vid uppgörandet av den årliga ekonomiplanen 

beaktas önskemål om tilläggspersonal i mån av möjlighet. Utgångspunkten är att personalresurserna ska vara 

fördelade enligt vårdtyngden så att alla verksamhetsenheter har tillräcklig personal. Styrande för personalresurse-

ringen är den servicenivå som samkommunens medlemskommuner har beviljat. 

 

Principer för rekrytering av personal 

 
Personalrekryteringen styrs av arbetslagstiftningen och kollektivavtalen som fastställer arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
rättigheter och skyldigheter. Särskilt vid rekrytering av anställda som ska arbeta hemma hos klienterna och med barn ska per-
sonernas lämplighet och pålitlighet säkerställas. Dessutom kan enheten ha egna rekryteringsprinciper som gäller personal-
struktur och kompetens. Att öppet informera om dessa är viktigt både för arbetssökande och för de anställda inom arbetsge-
menskapen. 
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a) Vilka är principerna för rekrytering av personal till enheten? 

 

Kårkulla samkommuns rektyterare samt regionala rekryteringsteam arbetar aktivt för att marknadsföra Kårkulla 

samkommun som en attraktiv arbetsgivare och ge information om Kårkullas verksamhet. Rekrytering av personal 

sker efter behovsutvärdering bland annat via rekryteringssystemet LAURA, som är integrerat med organisationens 

webbsida och de offentliga arbets- och näringstjänsterna (www.mol.fi). Det finns färdigt uppgjorda uppgiftsbe-

skrivningar och annonsmallar där information inför rekryteringen framgår, bland annat behörighetskrav och språk-

krav. Året runt kan dessutom personer som är intresserade av att arbeta inom samkommunen lämna in en öppen 

ansökan som sparas i rekryteringssystemet LAURA, tillgänglig för enhetschefer och regionchefer. Vikarier anställs 

ofta via öppen ansökan. Ordinarie tjänster och befattningar besätts efter att offentliga ansökningar inkommit, inter-

vjutillfällen ordnats och utvärderats. Kårkulla samkommun prioriterar tillsvidareanställningar (86 % tillsvidarean-

ställda 2015).  

 

b) På vilket sätt beaktas lämplighet och pålitlighet av personer som arbetar i klienternas hem och med barn? 

 

Vid rekrytering värdesätts erfarenhet av liknande arbete och goda insikter i värderingar och principer i arbete med 

personer med specialbehov. Utgångspunkten är att samtliga anställda ska ha lämplig utbildning för arbetsuppgif-

ten, vara motiverade och visa gott bemötande. För att kunna arbeta ensam som ansvarig för brukare behövs re-

gistrering hos Valvira. Då läkemedel hanteraskrävs samt läkemedelstillstånd i form av avklarad LOVE-tentamen. 

Lämplighet kontrolleras på begäran via referenser. Straffregisterutdrag bör uppvisas av personal som arbetar med 

barn under 18 år. Anställningarna inleds med prövotid upp till hälften av anställningstiden, dock maximalt 6 måna-

der.  

 

En beskrivning av inskolningen av personalen samt fortbildning 
 
Personalen inom vård och omsorg vid verksamhetsenheten inskolas i klientarbetet, behandlingen av klientuppgifter samt i 
egenkontrollen. Detsamma gäller studerande som arbetar vid enheten samt anställda som länge varit borta från arbetet. Le-
darskap och utbildning får ökad betydelse när arbetsgemenskapen lär sig en ny verksamhetskultur och ett nytt förhållningssätt 
gentemot klienterna och arbetet, till exempel när det gäller att stöda självbestämmanderätten och egenkontrollen. I lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården föreskrivs om personalens skyldighet att upprätthålla sin yrkesskicklighet och ar-
betsgivarens skyldighet att möjliggöra personalens fortbildning.  
 
I socialvårdslagen (1301/2014) föreskrivs om anställdas skyldighet att meddela om påträffade missförhållanden eller risker för 
missförhållanden vid utförandet av klientens socialvård. Riktlinjer för hur rapporteringsskyldigheten ska uppfyllas ska framgå ur 
planen för egenkontroll. I lagen betonas, att den person som gjort anmälan inte får påverkas negativt.  
 
Den som tar emot anmälan ska vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållandet eller dess risk. Om så inte sker bör den som 
gjort anmälan meddela regionförvaltningsverket. I enhetens egenkontroll definieras hur de korrigerande åtgärderna i riskhante-
ringsprocessen ska förverkligas. Om missförhållandet är sådant att det kan korrigeras i enhetens förfarande för egenkontroll, 
ska det omedelbart tas under arbete. Om missförhållandet är sådant, att det kräver åtgärder av ett organ med organiserings-
ansvar, överförs ansvaret för de korrigerande åtgärderna till det behöriga organet.  

a) På vilket sätt ombesörjer enheten arbetstagarnas och studerandenas inskolning i klientarbetet, behandlingen av klientupp-
gifterna och datasekretessen? 

 

Enhetschefen ansvarar för enhetsintroduktionen. Handboken ”Så här jobbar vi på Kårkulla” samt fortbildningen 

”Introduktion för nyanställda” är viktiga verktyg vid introduktionen. För varje studerande, praktikant och nyanställd 

utses en handledare som ansvarar för introduktionen i det praktiska arbetet och delgivandet av allt nödvändigt 

material. Checklista för introduktion av ny personal genomås men samtlig ny personal och arkiveras enligt före-

skrifter på verksamhetsenheten. Enhetscheferna har stöd av en årsklocka med arbetsuppgifter. Samtlig personal 

tar del av och förbinder sig till överenskommelserna i Kårkulla samkommuns dokument ”Egenkontrollplan för so-

cialservice” och ”Egenkontrollplan för informationssäkerhet” och Datasäkerhetspolicyn. 

 

b) På vilket sätt har personalens skyldighet att anmäla missförhållanden eller risker vid klintens service organiserats och på 
vilket sätt behandlas meddelandena om missförhållanden och informationen om på vilket sätt korrigerande åtgärder fullgörs i 
enhetens egenkontroll (se riskkontroll). 

 

Alla anställda har ansvar för att krav och kvalitetsmål efterföljs samt för att rapportera om brister i kvaliteten, tillbud 

och negativa händelser. Missförhållanden och brister i kvaliteten kan rapporteras till enhetschef, regionchef eller 
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samkommunsdirektören. Responsen dokumenteras via Kårkullas webbsida, under responslänk, i databasen 

Qpro. Tillbud rapporteras i den webbaserade databasen HaiPro.  

Korrigerande åtgärder genomförs i prioritetsordning enligt utförd riskbedömning samt från HaiPro-rapporter.  

Planerade åtgärder, tidsplanering, utsedda ansvarspersoner och uppföljningsplaner antecknas. 

 
c) På vilket sätt har fortbildningen ordnats för enhetens personal? 
 

Samkommunens fortbildning utgår från social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer. Enhetscheferna har 

möjlighet att föreslå kurser som verksamheten kunde ha nytta av. Fortbildning ordnas enligt anvisningar i ”Kårkulla 

samkommuns personal- och fortbildningsplan” (extern fortbildning, direktiv och fördelning) och  med hjälp av inter-

na fortbildningsmoduler. Största delen av fortbildningarna erbjuds internt eller hålls av externa leverantörer. Årli-

gen ordnas chefsutbildning för samkommunens enhetschefer med teman som chefens roll och funktion, allmän 

förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning och IT. Målsättningen är att samtlig personal kan delta i fort-

bildning tre dagar per år. Utvärdering av fortbildning görs i samband med årliga utvecklingssamtal med närmaste 

chef.   
 

4.4.2 Lokaler 
 
Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten samt principerna för an-
vändningen av dem. I planen beskrivs bland annat praxis vid placeringen av klienter: till exempel hur klienterna placeras i olika 
rum och hur man säkerställer att deras skydd för privatlivet respekteras. Av planen framgår också hur besök av anhöriga och 
deras eventuella övernattning ordnas.  
 
Andra frågor till stöd för planeringen: 
 
- Vilka är enhetens gemensamma/offentliga lokaler och vem använder dem? 
- På vilket sätt kan klienten (barn/unga/äldre) påverka inredningen av sitt rum/sin bostad? 
- Används klientens personliga lokaler till annat ändamål om klienten är borta en längre tid? 
 

Principer för användningen av lokalerna 

 
I gruppboendet finns 4 platser. Förutom att alla brukare har egna rum med wc finns ett gemensamt vardagsrum och kök. De 
gemensamma utrymmena är fria att användas av alla brukare som bor i gruppboendet. Personalens kansli och wc som finns i 
gruppboendet används enbart av personal, inte av brukare. 
 
Det finns 6 lägenheter i huset. De brukare som bor i lägenhet får enligt behov hjälp av personalen. Det finns inga gemen-
samma utrymmen för de som bor i lägenhet utan de vistas i sin lägenhet. De har inte fri tillgång till grupp-boendets utrymmen 
utan bjuds in dit av personalen, t.ex på lördagskvällar firas ”myskväll” i gruppboendet och då är alla välkomna dit.  
 
I nedre våningen finns bastu och tvättstuga. Bastu är fri att användas av alla husets hyresgäster. Tvättstugan används i första 
hand av gruppboendets brukare och personal. 

Hur har städning och tvätt av linne och kläder ordnats vid enheten? 

 
Gruppboendet, trappuppgången och nedre våningen med bastu och tvättstuga städas en gång/vecka av per-sonalen. Städ-
ningen sker dagtid när brukarna är på dagverksamhet. 
 
Lägenheterna städar brukarna själva med hjälp av personalen enligt deras personliga veckoschema en gång/vecka.  
 
Tvätten sköts av personalen nere i tvättstugan. Gruppboendets tvätt tvättar personalen. De som bor i egen lägenhet sköter 
själv sin tvätt i sin egen lägenhet med hjälp av personalen. En brukare tvättar sin tvätt nere i tvättstugan men för hen ingår det i 
serviceavgiften.  
Tvätten sköts dagligen av personal som är på jobb. 
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4.4.3 Tekniska lösningar 
 
Personalens och klienternas säkerhet tryggas med olika säkerhetskameror, larmapparater och lokaltelefoner. I planen för 
egenkontroll beskrivs principerna för användningen av de apparater som är i bruk, till exempel om kamerorna tar upp bild eller 
inte, var apparaterna är placerade och för vilket ändamål de används samt vem som svarar för deras korrekta användning. I 
planen anges bl.a. principer och praxis för anskaffning av säkerhetstelefoner till hemvårdens klienter samt den arbetstagare 
som svarar för instrueringen i deras användning och apparaternas funktionssäkerhet. 

 
Interna larmband testas årligen enhetsvist av personal eller anlitad service, enhetschef är ansvarig för att kontrol-

ler sker. Kontroller sker i samband med uppdatering av räddningsplanen på enheten. För brukare, om så krävs, 

finns möjlighet till övervakning, vilken säkerställer trygghet vid eventuella sjukdomsattacker. Säkerhetslarm och 

larmtelefoner för personal, testas av personalen och vid fel kontaktas leverantören. Leverantören har rekommen-

derat att testen helst görs dagligen men minst en gång i veckan. Vanliga telefoner som enheten använder kontrol-

leras av personalen. 

 

På vilket sätt säkerställer man att de säkerhets- och larmapparater som klienterna har till sitt förfogande fungerar och att larm 
besvaras? 
 
Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för säkerhets- och anropsutrustning? 
 

Enhetschefen ansvarar för årlig testning av larmbanden (kontaktuppgifter på första sidan).  
 

4.4.4 Anskaffning av produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, handledning i användningen och service 
 
Vid socialvårdens enheter används en hel del olika instrument och vårdtillbehör som klassificeras som produkter och utrustning 
för hälso- och sjukvård. Bestämmelser om användningen av dem finns i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjuk-
vård (629/2010). Utrustning som används är bl.a. rullstolar, rollatorer, sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och blod-
trycksmätare, febertermometrar, hörapparater, glasögon. Instruktioner om anmälningar som görs om tillbud orsakade av pro-
dukter och utrustning för hälso- och sjukvård ges i Valviras föreskrift 4/2010. 
 

På vilket sätt säkerställer man att de hjälpmedel som klienterna behöver anskaffas på ett tillbörligt sätt, klienterna instrueras i 
användningen av dem och underhållet fungerar? 
 

Utvärdering och kartläggning av behövliga hjälpmedel kan göras av experter vid Kårkullas Expert- och utveckl-

ingscenter (fysioterapeut, ergoterapeut, musikterapeut och pedagogisk handledare) med överläkare, närstående 

och/eller av brukarens kontaktperson tillsammans med brukaren själv och enhetschef. Personal vid EUC eller 

HVC hjälper personalen att instruera brukaren i användning av hjälpmedlen.  

 
På vilket sätt säkerställer man att det görs korrekta anmälningar om riskerna för friskvårdens produkter och utrustning? 
 

Personalen följer med och kontaktpersonen kontaktar ägaren av hjälpmedel vid eventuella missförhållanden. 
 

Namn och kontaktuppgifter på den person som ansvarar för produkter och utrustning inom hälso- och sjukvård 

 

Jakobstad vårdmaterialutdelning  
050 913 2691 
Bottenviksvägen 1 

Pb 111, 68601 Jakobstad 

Byggnad F 
 

Hjälpmedelsutlåning, Malmska 
Hjälpmedelsutlåning 

Kållbyvägen 7 

Pb 111, 68601 Jakobstad 

Ingång B 

Vardagar kl. 8 - 9:30 och kl. 13 - 14 
06 786 1360 

06 786 1111 
 

tel:06%20786%201360
tel:06%20786%201111
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8 BEHANDLING AV KLIENT- OCH PATIENTUPPGIFTER (4.5) 
 
Inom socialvården utgör klient- och patientuppgifterna känsliga, sekretessbelagda personuppgifter. God behandling av person-
uppgifter förutsätter systematisk planering genom hela processen från registrering av uppgifterna till förstöringen av dem för 
säkerställande av god informationshantering. Den registeransvariga ska i en registerbeskrivning ange varför och på vilket sätt 
personregistret behandlas och hurudana uppgifter som registreras, samt principerna för dataskydd och vart uppgifter regel-
bundet överlämnas. Till samma personregister räknas även samtliga uppgifter som använd i samma ändamål. Klientens sam-
tycke och uppgifternas användningsändamål anger olika aktörers rätt att använda klient- och patientuppgifter som införts i olika 
register. Bestämmelserna om sekretess och utlämning av klientuppgifter inom socialvården finns i lagen om klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården och bestämmelserna om motsvarande användning av patientuppgifter inom hälso- och sjuk-
vården i lagen om patientens ställning och rättigheter. Uppgifter som registreras av yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården utgör patientuppgifter och har därmed ett annat användningsändamål och införs i annat register än socialvårdens 
klientavgifter.  
 
Serviceproducenten ska göra upp en plan för egenkontroll med tanke på informationssäkerheten, dataskyddet och använd-
ningen av informationssystemen i enlighet med 19 h § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 
hälsovården (159/2007). I egenkontrollen av dataskyddet ingår en skyldighet för tillhandahållare av tjänster att underrätta in-
formationssystemets tillverkare om konstaterade betydande avvikelser när det gäller tillgodoseendet av de väsentliga kraven 
på ett informationssystem. Om en avvikelse kan innebära en betydande risk för patientsäkerheten, informationssäkerheten 
eller dataskyddet ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården underrättas. Lagen innehåller bestämmelser om 
skyldigheten att se till att det i samband med informationssystemen finns behövliga bruksanvisningar för en korrekt användning 
av dem. 
 
Eftersom det vid tillhandahållandet av socialvårdstjänster bildas ett eller flera personregister av klienternas uppgifter (person-
uppgiftslagen 10 §) uppstår av detta en förpliktelse att informera klienterna om den framtida behandlingen av personuppgifter-
na samt om den registrerades rättigheter. När man uppgör en dataskyddsbeskrivning, som är något mer omfattande än regis-
terbeskrivningen, realiseras även den lagstadgade plikten att informera klienterna. 
 
Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv och vid behov yrka på rättelse av dem. Begäran om att få 
kontrollera uppgifterna och yrkandet på ändring kan framställas till den registeransvariga på en blankett. Om den registeran-
svariga inte lämnar ut de begärda uppgifterna eller vägrar att införa yrkade rättelser ska den registeransvariga ge ett skriftligt 
beslut om sin vägran och grunderna för den. 
 
När klientens samlade service består av både socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster ska vid planeringen av hur 
uppgifterna behandlas särskilt beaktas det faktum att klientuppgifterna inom socialvården och uppgifterna i journalhandlingar 
inom hälso- och sjukvården är separata uppgifter. Vid planeringen ska hänsyn tas till att socialvårdens klientuppgifter och 
hälso- och sjukvårdens uppgifter införs i separata dokument. 
 

a) På vilket sätt säkerställer man att verksamhetsenheten följer den lagstiftning som gäller dataskydd och behandling av per-
sonuppgifter samt de anvisningar och myndighetsbeslut som gäller vid enheten i fråga om registrering av klient- och patient-
uppgifter? 
 

Varje anställd förbinder sig till ett livslångt tystnadsplikts- och sekretessavtal vid anställningens början. Internt 

sammanställda manualer för elektroniska klientdataprogram och webbutbildningar är under arbete. Processerna 

för hantering av identitets- och klientdata formaliseras via officiella styrdokument. Processerna i sig automatiseras 

så långt det är möjligt för att bättre kunna följa upp att data har den livslängd den behöver och kräver. Kårkulla har 

en registerbeskrivning för klientregister samt en egenkontrollplan kring informationssäkerhet och en datasäker-

hetspolicy.  

 

b) På vilket sätt inskolas personalen och praktikanterna i behandlingen av personuppgifter samt informationssäkerheten och 
hur ordnas fortbildningen? 

 

Enhetschef eller enhetens ställföreträdare introducerar och delger tillgängligt material kring säker informationshan-

tering. 

 

c) Var finns enhetens registerbeskrivning och dataskyddsbeskrivning framlagda till påseende? Om endast en registerbeskriv-
ning har gjorts upp för enheten, hur informeras i så fall klienterna om de frågor som gäller behandlingen av uppgifterna? 

 
Registerbeskrivningar för klientregister och datasäkerhetspolicy finns tillgängliga på Kårkullas webbsida 

(www.karkulla.fi). 

d) Den dataskyddsansvariga personens namn och kontaktuppgifter 

 
DPO (Data Protection Officer) Fiarone Oy, Katri Tammisto, dataskydd@karkulla.fi 
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9 SAMMANDRAG AV UTVECKLINGSPLANEN 
De utvecklingsbehov som kommit från klienter, personal och via riskhanteringen samt tidsschema för genomförande av korri-
gerande åtgärder 
 
Information om utvecklingsbehov inom servicekvalitet och klientsäkerhet för varje enhet kommer från flera olika källor. Inom 
riskhanteringsprocessen behandlas alla anmälningar om missförhållanden och utvecklingsbehov som kommit till kännedom, 
och beroende på hur allvarlig risken är kommer man överens om en plan för hur saken rättas till. 
 

Enheten har just fått luftkonditionering som har varit största behovet sommartid. 
Enheten är i behov av ytrenovering och ny hiss behövs.  
Allt detta är på gång och kan t.o.m inledas under 2021. 
 

 

10 GODKÄNNANDE AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL (5) 
Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare 
Ort och datum 
 
Jakobstad 10.3.2021 

Underskrift 
 

Jenny Häggblom-Pihlajamäki 
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11 KÄLLOR 
 
VID UPPGÖRANDET AV BLANKETTEN HAR FÖLJANDE HANDBÖCKER, ANVISNINGAR OCH KVALITETS-
REKOMMENDATIONER ANVÄNTS: 
 
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia ry, Yrkesetiska nämnden: Vardagen, 
värden, livet, etiken. Etiska regler för yrkesmänniskor inom socialbranschen. 

- http://www.talentia.fi/files/3673/Pa_svenska_net_eettinenopas_14.pdf 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle (på finska) 

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-
organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa (på finska) 

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-
suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia  
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/sv/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-
jatietosuojaselosteet.html 

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 
Egenkontroll av tidsfrister för barnskydd 

http://www.valvira.fi/documents/18502/315806/Egenkontroll+av+tidsfrister+for+barnskydd.pdf/34d473f8-61d3-48ac-ae2b-
aabccf274534 
 
Egenkontroll av tidsfrister för utkomststöd 

http://www.valvira.fi/documents/18502/315806/Egenkontroll+av+tidsfrister+for+utkomststod.pdf/db8498f0-df90-4f41-b12e-
3d9a2f10de45 

 
 
 
INFORMATION TILL DIG SOM ANVÄNDER BLANKETTEN 
 
Blanketten är avsedd till stöd för serviceproducenterna vid uppgörandet av en plan för egenkontroll. Blanketten har utarbetats i 
enlighet med Valviras föreskrift (1/2014). Föreskriften trädde i kraft 1.1.2015. Blanketten omfattar samtliga sakhelheter som 
ingår i föreskriften, och varje verksamhetsenhet tar i sin egen plan för egenkontroll upp de omständigheter som i praktiken gäller 
dem. Blanketten beskriver för varje innehållsområde de frågor som bör tas med i den aktuella punkten. När en egen blankett 
färdigställs bör överflödig text strykas och Valviras logo bytas ut mot serviceproducentens logo, varefter planen för egenkontroll 
gäller verksamhetsenhetens egen verksamhet. 
 

http://www.talentia.fi/files/3673/Pa_svenska_net_eettinenopas_14.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.tietosuoja.fi/sv/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/sv/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.valvira.fi/documents/18502/315806/Egenkontroll+av+tidsfrister+for+barnskydd.pdf/34d473f8-61d3-48ac-ae2b-aabccf274534
http://www.valvira.fi/documents/18502/315806/Egenkontroll+av+tidsfrister+for+barnskydd.pdf/34d473f8-61d3-48ac-ae2b-aabccf274534
http://www.valvira.fi/documents/18502/315806/Egenkontroll+av+tidsfrister+for+utkomststod.pdf/db8498f0-df90-4f41-b12e-3d9a2f10de45
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