VERKSAMHETSBERÄTTELSE AV PRIVAT PRODUCENT AV TILLSTÅNDPLIKTIGA
SOCIALSERVICE 2018
1. Basuppgifter om serviceproducenten
Serviceproducentens namn (för sammanslutning namn enligt registerutdraget)

FO nummer

Firma

Serviceproducenten antecknad i
ja
arbetsgivarregistret

Serviceproducentens bolagsform

nei

Språk

Postaddress
Postnummer

Postort

Telefonnummer
Webbaddress

E-postaddress

Representant(er) med namnteckningsrätt

Hemort

2. Ansvarig person för informationssäkerhet
Namn
Kontaktaddress
Postnummer

Postort

Telefonnummer
E-postaddress

3. Uppgifter om verksamhetsenheten
Verksamhetsenhetens OID-kod
Verksamhetsenhetens namn
Besökaddress
Postnummer

Postort

Telefonnummer

Mobiltelefon

Faxnummer

E-postaddress
Verksamhetsenhetens språk

Förläggningskommun
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4. Ansvarig person för servicen på verksamhetsenheten
Namn

Personbeteckningens första del

Kontaktaddress
Postnummer

Postort

Telefonnummer
E-postaddress
Utbildning
Befattning på verksamhetsenheten

Har fungerat som ansvariga
f.o.m

5. Annan ansvarig person som godkänts i tillståndet (bara barnskydd enheter)
Namn

Personbeteckningens första del

Kontaktaddress
Postnummer

Postort

Telefonnummer
E-postaddress
Utbildning
Befattning på verksamhetsenheten

Har fungerat som ansvariga
f.o.m

6. Kontaktperson i frågor som gäller verksamhetsberättelsen
Namn
Telefonnummer
E-postaddress

7. Production av tjänster
Har privat socialservice tillhandahållits vid enheten under 2018?
Ja
Verksamheten har nedlagts f.o.m. ___.___.20__. Planerad tidpunkt när verksamheten ska fortsätta f.o.m. ___.___.20__.
Nej, har inte producerats. Varför inte? (t.ex. nedläggning av verksamheten, har slutat verksamheten.)
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VERKSAMHETSUPPGIFTER
8. Tillståndspliktig verksamhet som producerats vid verksamhetsenheten

Institutionsvård dygnet runt

Klienter 31.12.

Klientplatser
enligt tillstånd

Klienter 31.12.

Klientplatser
enligt tillstånd

Klienter 31.12.

Klientplatser
enligt tillstånd

Barn/unga – barn- och ungdomshem
Barn/unga - skolhem
Barn/unga – enhet för särskild omsorg
Äldre
Utvecklingsstörda
Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården

Serviceboende med heldygnsomsorg
Äldre
Andra än åldrande dementa
Utvecklinsstörda
Andra handikappade
Rehabiliteringsklienter inom mentalvården
Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården
Övriga, vilka?

Andra tillståndspliktiga tjänster
Skyddhem
Mödrahem -barnfamiljer
Skyddshärbärgen och tillnyktringsstationer –
rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården
Professionell familjehem- barn/unga
Professionell familjehemsvård – äldre
Professionell familjehemsvård –utvecklingsstörda
Professionell familjehemsvård – andra handikappade
Professionell familjehemsvård – rehabiliteringsklienter inom
mentalvården
Professionell familjehemsvård - rehabiliteringsklienter inom
missbrukarvården
Professionell familjehemsvård – andra, vilka?

Familjerehabilitering -barnfamiljer
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Familjerehabilitering –andra, vilka?

Annan tillståndspliktiga service
Gruppboende barn/unga
Gruppboende utvecklingsstörda barn/unga
Andra, vilka?

Tillståndspliktig service, personal 31.12.
PERSONAL SOM
DELTAR I VÅRD
FOSTRAN OCH
REHABILITERING
YH/ institutnivå/ Högre
akademisk nivå

Egna

Köpta
tjänster

Egna

Köpta
tjänster

Egna

Köpta
tjänster

sjukskötare
socionom
geronom
övriga personer*
2.a stadiet/ skolstadiet
närskötare
övriga personer*
Vårdbiträden
ADMINISTRATIVE
PERSONAL
PERSONER I STÖDOCH ANDRA
UPPGIFTER, VARAV
Vårdbiträden
övriga personer*
*

Beskrivning av övriga personer:
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9 Tilläggsfrågor som gäller verksamhetsenheten

BEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I BARNSKYDD

Gånger
(antal)

Personer
(antal)

Observera

Omhändertagande av ämnen och
föremål BSL 65§

Beslut av föreståndaren eller en av föreståndaren
förordnad person i vård- och fostringspersonal.

Kroppsvisitation
BSL 66 §

Inget beslut, antecknats enligt BSL 74 §.

Kroppsbesiktning (tagande av blod-,
hår-, urin- eller salivprov)
BSL 66 §
Granskning av egendom och
försändelser BSL 67.1-3§

Beslut av föreståndaren eller en av föreståndaren
förordnad person i vård- och fostringspersonal.

Kvarhållande av försändelser BSL 67.4§

Den socialarbetare som ansvarar för barnets
angelägenheter beslutar.

Fasthållande
BSL 68§

Rapport ska lämnas till föreståndaren för anstalten eller
när det är föreståndaren som hållit fast ett barn ska
rapporten lämnas till den socialarbetare som ansvarar
för barnets angelägenheter (BSL 13.3§).
Beslut av föreståndaren eller en av föreståndaren
förordnad person i vård- och fostringspersonal, max 7
dygn, den socialarbetare som ansvarar för barnets
angelägenheter (BSL 13.3§) max 30 dygn
Beslut av föreståndaren eller en av föreståndaren
förordnad person i vård- och fostringspersonal, max
24h/48h, meddelande till den socialarbetare som
ansvarar för barnets angelägenheter (BSL 13.3§)
Beslut av en sådan ledande tjänsteinnehavare som
anges i kommunens instruktion (behörighet enligt 10 §
1 eller 2 mom. i lagen 272/2005).
Beslut av föreståndaren, max 30 dygn, beslut av den
socialarbetare som ansvarar för barnets
angelägenheter (BSL 13.3§) max 1 år.

Begränsning av rörelsefriheten BSL 69§

Isolering
BSL 70§
Särskild omsorg
BSL 71§
Begränsning av kontakterna BSL 62§

Beslut av föreståndaren eller en av föreståndaren
förordnad person i vård- och fostringspersonal.

Utvecklingsstörda
Stärkande av självbestämmanderätten och användning av begränsningsåtgärder inom specialomsorger (lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977, ändrats 10.6.2016)
Får verksamhetsenhetens personal introduktion och anvisningar om arbetsmetoder med vilka man kan främja utvecklingsstördas
förutsättningar att klara sig på egen hand och förverkliga självbestämmanderätten?
ja
på vilket sätt?
nej
Har man i klientens vård- och serviceplan skrivit in de åtgärder enligt 42 a § som ska användas för att stöda och främja personens
förutsättningar att klara sig på egen hand och förverkliga självbestämmanderätten?
ja

nej

inte alltid

Bedömer man vid verksamhetsenheten utan dröjsmål orsakerna till att begränsningsåtgärder enligt 42 e § har använts och sätten för
att minska dem?
ja
Hur?
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nej
Finns det vid er verksamhetsenhet personer som får specialomsorger oberoende av sin vilja på de grunder som anges i 32 §?
ja

nej

Varför har ett beslut om specialomsorger oberoende av klientens vilja fattats:
Klienten kan inte fatta beslut om sin vård och omsorg och förstår inte konsekvenserna av sitt beteende.
Klienten äventyrar sannolikt allvarligt sin hälsa eller säkerhet eller andra personers hälsa eller säkerhet.
Klientens vård och omsorg kan inte ordnas på annat sätt.
Precisera orsaken till att ett beslut om specialomsorger oberoende av klientens vilja har fattats.
Har man vid er verksamhetsenhet fattat beslut om begränsningsåtgärder som riktar sig till minderåriga?
ja

nej

Har den minderåriga hörts när beslutet fattats?
ja

nej

Har föräldrarna hörts när beslutet fattats?
ja

nej

Har en genomgång enligt 42 o § gjorts angående begränsningsåtgärdernas innehåll och grunder samt tillgängliga
rättsskyddsmetoder?
ja

nej

1.

med personen själv

2.

med en anhörig eller en annan närstående

ja

För hur många personer och hur många gånger har
följande begränsningsåtgärder använts vid
verksamhetsenheten?
Personer
Gånger

nej

Skriftligt beslut
Ja

Nej

Inte
alltid

Beslutsfattarens yrkesbeteckning

Fasthållande 42 f §
Omhändertagande av ämnen
och föremål 42 g §
Kroppsvisitation 42 h §
Kortvarig avskildhet 42 i §
Tillhandahållande av
nödvändig hälso- och
sjukvård trots motstånd 42 j §
Användning av begränsande
anordningar eller klädesplagg
i dagliga rutiner 42 k §
Användning av begränsande
anordningar eller klädesplagg
i allvarliga risksituationer 42 l
§
Rörelsefrihet under
övervakning 42 m §
Kvarhållande 42 n § (1 mom.,
kortvarigt)
Kvarhållande 42 n § (3 mom.,
vård oberoende av klientens
vilja)
Hygienioverall
Annat, vad?
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För hur många personer och hur många gånger har följande åtgärder använts vid
verksamhetsenheten?
Personer
Gånger
Beslagtagande av telefon
Beslagtagande av pekplatta
Beslagtagande av dator
Kontroll av klientens rum

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården
Har en sådan klientplan som avses i socialvårdslagen utarbetats för klienten?
Ja
Nej

Den yngsta klientens ålder?
Den äldsta klientens ålder?
Vilka aktiviteter ingår i den dagliga rehabiliterande verksamheten vid enheten?

Tas klienterna med i planeringen av verksamheten?
Ja, på vilket sätt?
Nej
På vilket sätt tas anhöriga/närstående med i genomförandet av klientens service?

Används begränsningsåtgärder vid enheten?
Ja, vilka?
Nej
Vilka principer gäller för användning av begränsningsåtgärder?
Har verksamhetsenheten skriftliga anvisningar om bruket av begränsningsåtgärder?
Ja
Nej
Vem eller vilka fattar beslut om begränsningar?
På vilket sätt stöds klienternas självbestämmanderätt (konkreta exempel)?
Kan en klient som bor på enheten själv bestämma över följande?
Individuell dygnsrytm
Ja
Nej, varför?
Kontakter med närstående?
Ja
Nej, varför?
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Besökstider?
Ja
Nej, varför?

Rökning och röktider?
Ja
Nej, varför?
Deltagande i verksamhetsenhetens dagliga aktiviteter?
Ja
Nej, varför?
Förtäring av alkohol?
Ja
Nej, varför?
Inbjudan av nattgäster?
Ja
Nej, varför?

På vilket sätt har man vid enheten satsat på trivsel/en hemlik livsmiljö för klienterna?
Hur många av enhetens klienter är placerade i samma rum med en eller flera andra klienter?

Hur många anställda i personalen har:
1)

examen inom social- och hälsovårdsbranschen?

2)

examen med inriktning på mentalvårdsarbete?

3)

examen med inriktning på missbrukarvård?

4)

tilläggsutbildning eller kompletterande utbildning i mentalvårdsarbete eller psykiatri?

5)

tilläggsutbildning eller kompletterande utbildning i missbrukarvård?

6)

annan utbildning, vilken?
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10. Tilläggsuppgifter
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