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1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus

Toimipaikan nimi

Toimipaikan  postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Puhelinnumero

Postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Sähköposti

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatus/ Perustehtävä

Yksityisen terveydenhuollon 
omavalvontasuunnitelma
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3 Omavalvonnan organisointi ja johtaminen
Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista.

Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

4 Henkilöstö
Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta. 

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (kelpoisuuden varmistaminen: (https://julkiterhikki.valvira.fi/ ) kielitaidon varmistaminen, lasten kanssa työskentelevien 
rikosrekisterin tarkistaminen jne.)

Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja laitteiden- ja 
tarvikkeiden käyttöön.

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta. Täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, osaamisen, 
ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut. 
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5 Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet
Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Kuvaus tilojen järjestämisestä, kulunvalvonnasta sekä murto- ja palosuojauksesta. Erityistä huomiota kuvauksessa tulee kiinnittää lääkehuolto- ja laboratoriotiloihin.

Kuvaus siivouksen, jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartuntavaarallisiin jätteisiin liittyviin 
käytäntöihin. (STTV:n oppaita 3.2006)

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaan inst-
rumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, 
jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa ihmisen sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen. 
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26 §:ssä 
sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 
aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta 
vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudat-
tamisesta.

Vastuuhenkilön nimi ja yhteistiedot:_________________________________________________________________________________

Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf

Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista.

Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Ionisoivan säteilyn käyttö terveydenhuollossa edellyttää Suomessa säteilylain (592/1991) 16 §:n mukaista Säteilyturvakeskuksen 
turvallisuuslupaa, ellei käytettävät toiminnot ole vapautettu turvallisuusluvasta säteilylain 17 §:ssä.  

Säteilyturvallisuuskeskuksen turvallisuuslupa myönnetty: ______________________________________________________________

Kliinisen mikrobiologian laboratoriotoiminta
Tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja tehtäviä voidaan suorittaa aluehallintovirastojen hyväksy-
mässä laboratoriossa. Tartuntatautilaki (1227/2016) 18 §.

Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa:     ______________________________________asti.
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6 Potilasasiamies

Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot:

Kuvaus menettelytavoista  ja potilasasiamiehen tehtävien määrittely:  neuvontatehtävä, avustustehtävä, tiedotus- ja koulutustehtävä, palvelujen laadun seuranta ja 
palautteen antaminen.

7 Lääkehoito
Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta. Lääkehoitosuunnitelma on laadittava sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2015:14) mukaisesti. STM:n opas löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6

Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa.

Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä.

Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta, lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta.

8 Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet
Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti.
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Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään.

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan.

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille.

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuol-
lon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326

9 Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely 
Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja  tietosuoja-asioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:4.)

Potilasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan on laadittava henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka 
palvelujen tuottaja toimii toisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan tiloissa. 

Tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf

Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla: http://www.tietosuoja.fi/27212.htm
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10 Potilaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittely
Kuvaus  menettelytavoista, joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta.

Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä.

Potilaslain 10 §:n perusteella terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä 
muistutus. Muistutusmenettely on ensisijainen keino selvittää hoitoonsa ja kohteluunsa tyytymättömän potilaan asiaa. Muistutuk-
seen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Kohtuullisena aikana voidaan yleensä pitää 1–4 viikon 
vastausaikaa, jollei ole erityisiä perusteita pidempään käsittelyaikaan.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja vastaa siitä, että muistutukset käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Muistutuk-
sessa kuvattu asia on tutkittava puolueettomasti ja riittävän yksityiskohtaisesti, jotta potilas voi pitää asian selvittämistä luotetta-
vana ja kokee tulleensa kuulluksi. Muistutuksessa annettavassa ratkaisussa on käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen 
johdosta on ryhdytty ja miten asia on muuten ratkaistu. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta, 
mutta asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, mikäli asiassa ilmenee jotakin uutta. Muistutuksen käsittelyssä syntyneet asiakirjat 
säilytetään omana arkistonaan erillään potilasasiakirja-arkistosta. Mikäli muistutuksen käsittelyssä syntyneet asiakirjat sisältävät 
potilaan hoidon kannalta oleellista tietoa, ne voidaan liittää siltä osin potilasasiakirjoihin. Valviran antamassa ohjeessa 2:2012 on 
tarkemmat ohjeet muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta.
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11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi
Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta.

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista.

Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle. 

Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.          

Nimen selvennys 

Omavalvontasuunnitelman liitteet: 
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Lisätietoja:
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	Palvelujen tuottajan nimi: Hoivaa ja Valoa Oy
	Palvelujen tuottajan Ytunnus: 3149002-2
	Toimipaikan nimi: Kotihoito
	Toimipaikan  postiosoite: Valkamankyläntie 55
	Postinumero: 61810
	Postitoimipaikka: Luomankylä
	Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Jonna Hiipakka
	Puhelinnumero: 0453150774
	Postiosoite: Valkamankyläntie 55
	Postinumero_2: 61810
	Postitoimipaikka_2: Luomankylä
	Sähköposti: jonna.hiipakka@hoivaajavaloa.fi
	Arvot ja toimintaperiaatteet: Yrityksen arvot: laatu, luotettavuus, yksilöllisyys, kohtaaminen ja läsnäolo näkyvät jokaisen työntekijän työnteossa ja asenteessa asiakkaita kohtaan. Yrityksen tavoitteena olla alansa yksi arvostetuimmasta palveluntuottajasta ja työpaikasta. Toiminnassa huomioidaan yksilölliset tarpeet, jotka kirjataan yhdessä hoitosuhteen alussa tehtävään hoitosuunnitelmaan. Asiakkaan elämänhistoriaa ja kulttuuria kunnioitetaan. Hoitosuhteessa olevan asiakkaan asiat ovat luottamuksellisia. Hoitoa toteutetaan perhehoitotyön näkökulmasta eli hoitosuhteeseen otetaan mukaan ja osallistetaan myös asiakkaan omaiset ja muut läheiset asiakkaan suostumuksella.
	Toimintaajatus Perustehtävä: 
Tarjotaan kotiin laadukasta ja yksilöllistä hoivaa, huolenpitoa ja terveydenhoitoa. Kokonaisvaltaisella palvelulla tuetaan ja edistetään iäkkään, lapsiperheen tai sairastuneen kotona selviytymistä ja elämänlaadun paranemista. Palvelua tuottaa ammattitaitoinen henkilökunta asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen. Tarjotaan erityisesti haavahoidon asiantuntijuutta, johon haavanhoidon erikoistumisopinnot sekä työkokemus kotisairaanhoidossa, että haavahoidon asiantuntijan työstä, antavat vahvan osaamisen.

Yritys tarjoaa palvelua sekä itsemaksaville, että palveluseteliasiakkaille. Palveluseteliä voi hyödyntää sekä omaishoitajat, että kotihoiotoa tarvitsevat. Vakuutuksen korvauksen alaiset asiakkaat voivat myös hyödyntää kotiin ostettavaa yksityistä palvelua esimerkiksi haavanhoitoon. Asumisyksiköt, joilla ei ole sairaanhoitoa, voivat myös ostaa palvelua heidän asiakkailleen sopimuksen mukaan.
	Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista: 
Terveydenhuollon palveluista vastaava laatii omavalvontasuunnitelman lain edellytysten mukaisesti. Kerran vuodessa omavalvontasuunnitelma, arvot ja toimintaperiaatteet käydään läpi ja päivitetään tarpeen ja muuttuneiden olosuhteiden mukaan. 

Terveydenhuollon palveluista vastaava valvoo, että työntekijöillä on asianmukainen ja toimenkuvan vaativa koulutus ja osaaminen. Toiminnan tulee täyttää laissa ja määräyksissä asetetut vaatimukset.
	Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen: 
Terveydenhuollon palveluista vastaava laatii omavalvontasuunnitelman ja käy sen henkilöstön kanssa läpi. Omavalvontasuunnitelma löytyy työpisteen perehdytyskansiosta. Uusien työntekijöiden perehdytykseen kuuluu omavalvontasuunnitelman läpikäyminen. Työntekijöillä tulee olla työn vaativuuteen soveltuva ja riittävä koulutus sekä osaaminen. Lisäkoulutukset kuuluvat yrityksen toimintaperiaatteeseen, näin varmistetaan ajantasainen osaaminen.
	Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta: 
Toiminnan alussa vain yrittäjä itse.
Jonna Hiipakka, Sairaanhoitaja, kokoaikainen 

Ensimmäisen vuoden aikana tavoitteena työllistää 1-3 työntekijää, joista 1 Sairaanhoitaja ja 2 Lähihoitajaa, kokoaikaisesti.
	Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista kelpoisuuden varmistaminen httpsjulkiterhikkivalvirafi  kielitaidon varmistaminen lasten kanssa työskentelevien rikosrekisterin tarkistaminen jne: 
Uusia työntekijöitä haetaan avoimella hakumenettelyllä. Ihmisläheisessä työssä korostuu ammattitaidon lisäksi sosiaalisuus. Varmistetaan että työntekijä hyväksyy yrityksen toimintatavat ja arvot. Ennen valintaa varmistetaan työntekijän soveltuvuus ko. työhön koulutuksen, rikosrekisterin ym. osalta mm. julkiterhikistä ja todistuksista. Lääkeluvat tulee hoitaa heti kuntoon.
	Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja laitteiden ja tarvikkeiden käyttöön: 
Uusi työntekijä/opiskelija kulkee kokeneen matkassa. Perehdyttämissuunnitelma on olemassa. Perehdytyksessä käydään läpi mm. lääkehoitosuunnitelma, potilastietojärjestelmän käyttö (myös mobiili), omavalvontasuunnitelma ja yrityksen tärkeät arvot sekä toimintatavat.
	Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta Täydennyskoulutussuunnittelu ja seurantamenettelyt osaamisen ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta kehityskeskustelut: 
Palkitseva kannustaminen liikunnan harrastamiseen. Me-hengen luominen. Täydennyskoulutusta mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa. Kehityskeskustelut vuosittain ja tarvittaessa useamminkin.

- Kannustavan ja motivoivan työilmapiirin luominen
- Yhteiset virkistäytymishetket
- Koulutustarpeiden kartoitus


	Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa: 
- Asiakkaiden hoitotilanteet tapahtuvat asiakkaiden kotona, turvallisuus varmistaminen kotona esimerkiksi apuvälineiden kartoituksen ja hankinnan avulla apuvälinelainaamosta.

Laitteet ja tarvikkeet säilytetään yrityksen toimistossa laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta tulee tehdä vaaratilanneilmoitus Valviralle. Yhteys myös laitteen valmistajaan/myyjään.
	Kuvaus tilojen järjestämisestä kulunvalvonnasta sekä murto ja palosuojauksesta Erityistä huomiota kuvauksessa tulee kiinnittää lääkehuolto ja laboratoriotiloihin: 
- Toimistotiloihin ei ole pääsyä ulko-ovesta kuin avaimella, joka on koodillisen avainboksin takana. Sisätiloissa lääkkeet ovat vielä lukitussa kaapissa ja lukitussa kaapissa vielä lukollinen laatikko huumaaville lääkkeille.
- Toimisto sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa Valkamankyläntie 55, Kauhajoki
	Kuvaus siivouksen jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartuntavaarallisiin jätteisiin liittyviin käytäntöihin STTVn oppaita 32006: 
-Särmäisjäteastiat käytössä viiltäville jätteille.
- Poltettava jäte kerätään asianmukaisesti jätelaatikkoon.
- Tuhottavat paperit kerätään omaan laatikkoon, ja tuhotaan silppuamalla, näin ei yhtiön tai asiakkaiden tiedot pääse vääriin käsiin
	Vastuuhenkilön nimi ja yhteistiedot: Jonna Hiipakka, 0453150774
	Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: 
- Hoitotyössä tarvittavat laitteet ja tarvikkeet säilytetään toimistolla asianmukaisesti kaapissa tai hyllyssä
- Käytössä mm. verenpainemittari, verensokerimittari, ABI-mittari, pikaCRP mittari

	Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta: 
- Laitteiden ja tarvikkeiden osalta noudatetaan valmistajan ohjeita
Tarvikkeista seurataan viimeistä käyttöpäivää/aikaa ja ne hävitetään asianmukaisesti mikäli tarvike menee vanhaksi.
- Hoitotarvikekaapit käydään läpi kerran kuukaudessa, kuukauden 1. perjantai.
- Mikäli laitteeseen tulee jokin vika, ei sitä voida käyttää asiakkaalle, vaan yhteys otetaan laitteen valmistajaan
	Säteilyturvallisuuskeskuksen turvallisuuslupa myönnetty: 
	Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa 1: 
	Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot: Tiina Lehmuskoski, tiina.lehmuskoski@potilasasiamies.fi, 0445597777
	Kuvaus menettelytavoista  ja potilasasiamiehen tehtävien määrittely  neuvontatehtävä avustustehtävä tiedotus ja koulutustehtävä palvelujen laadun seuranta ja palautteen antaminen: Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista, toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi, neuvoo potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmatapauksissa ja avustaa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.
	Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta Lääkehoitosuunnitelma on laadittava sosiaali ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito oppaan 200532 mukaisesti STMn opas löytyy osoitteesta httpwwwstmfijulkaisutnaytajulkaisu1083030: 

Lääkehoitosuunnitelma tarkastetaan kerran vuodessa tai tarpeen mukaan toiminnanjohtajan toimesta.

	Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa: 
- Poikkeamatilanne arvioidaan ja tarpeen mukaan poikkeamaan pyydetään lääkärin arviota -> yhteys päivystävään lääkäriin tai hätäkeskukseen tilanteen vakavuuden mukaan.
- Kerrotaan tapahtuneesta asiakkaalle ja neuvotaan ottamaan yhteys yrityksen potilasasiamiehenä toimivaan henkilöön (Potilasasiemies.fi lomakkeella tai Tiina Lehmuskoski, 0445597777), hän ohjaa vahingonkorvaus asioissa.
- Valviran ohjeiden mukaan on tehtävä kaikki tilanteen korjaamiseksi.
- Tapaus tulee kirjata yksityiskohtaisesti potilasasiakirjoihin, kulku ja siihen vaikuttaneet tekijät.
- Poikkeamat käsitellään työyhteisössä ja pohditaan miten vastaavat poikkeamat voidaan jatkossa välttää tai estää.
	Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä: 
Lääkkeet palautetaan pakkauksissaan, irralliset tablettilääkkeet kerätään lääkejäteastiaan, lääkelaastarit kerätään erikseen ja palautetaan apteekkiin hävittämistä varten.
Lääkkeet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi toinen henkilö käyttää
Asiakkaan nimellä olevien lääkkeiden palatuksesta tehdään kirjaus potilastietojärjestelmään.

	Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta: 
Lääkehoito toteutetaan pääosin asikkaan omassa kodissa: lääkkeiden säilytys ja jakaminen.

Lääkehoidon toteutuminen kirjataan potilastietojärjestelmään aina. Huumaavien lääkkeiden seurannassa on lääke- ja potilaskohtainen huumaavien lääkkeiden kulutuskortti käytössä.

Lääkehoitoa seurataan dosetin tai annosjakeludosetin avulla sekä tarvittaessa otettavien lääkkeiden osalta lääkkeet laskemalla, esimerkiksi vahvat kipulääkkeet. Lääkepakkauksiin pvm, jolloin avattu.
	Kuvaus menettelystä jolla riskit kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti: Toimitaan niin, ettemme toiminnallamme vaaranna asiakasturvallisuutta. Kulku säilytetään esteettömänä, korostetaan huolellisuutta. Sähkökäyttöiset laitteet ovat ehjiä. Syövyttäviä liuoksia käsitellään asianmukaisesti ja huolehditaan tarpeellisesta suojainten käytöstä. Avotulta käsitellään varovaisesti. Ovia ja ikkunoita ei jätetä auki, kun käynniltä poistutaan, jos talo jää tyhjäksi.   
	Kuvaus menettelystä jolla läheltä piti tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään: 
- Läheltä piti -tilanne kirjataan asiakkaan potilastietoihin
- Tapahtuneesta ilmoitetaan palvelun tuottamisesta vastaavalle henkilölle
- Kerrotaan asiakkaalle
- Ilmoitus lääkäriin, mikäli kyseessä ei ole pelkästään läheltä piti -tilanne vaan, että asiakkaalle on tullut lääkitykseen liittyvä virhe, kuten väärä lääke, väärä annos, saanut saman lääkkeen kahteen kertaan tms.
- Tilanteet tai epäkohdat käsitellään 1kk sisällä tapahtuneesta ja korjaavat toimenpiteet tehdään viivyttelemättä.
	Kuvaus menettelystä jolla todetut epäkohdat korjataan: 
- Tilanteesta ilmoitetaan sinne missä virhe on tapahtunut eli esim. hoitaja, apteekki, lääkäri
- Tapahtuman jälkeen pohditaan, miten vastaava voidaan jatkossa välttää ja millaisiin korjaustoimiin tulee ryhtyä. Tarkoitus ei ole syyllistää vaan hakea ratkaisua.
- Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö huolehtii ja on vastuussa epäkohtien korjaamisesta asianmukaisesti.
- Epäsopiva lääke tai muu vaaraa aiheuttava tekijä tulee kirjata asiakkaan riskitietoihin
	Kuvaus siitä miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille: 
- Henkilöstön kesken asia käsitellään viivyttelemättä sekä tarpeen mukaan tiedotetaan myös muita yhteistyötahoja.
- Mikäli haittatapahtuma on tapahtunut LLKY:ssä tehdään siellä Haipro -ilmoitus ja asia käsitellään työyksikön kokouksessa
- Hoivaa ja Valoa Oy:ssä asiasta ilmoitetaan toiminnasta vastaavalle henkilölle ja kirjataan tapahtuma sähköiseen tilastoon
	Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta: 
Asiakastietoja on laskutuksen asiakasluetteloissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmissa. Tietoja säilytetään yrityksen toimistotiloissa. Asiakkaiden osoitetiedot ovat myös työntekijöiden käytettävissä. Työntekijät ovat tietoisia salassapitovelvollisuudesta. 

Potilastiedot kirjataan Hilkka ohjelmalla, käytössä Hilkka -mobiili, jolla kirjaus tehdään oikea-aikaisesti asiakkaan läsnäollessa ja yhdessä hänen kanssaan. Asiakkaan toiveiden mukaan voidaan käyttää myös vihkoa kotona tai mahdollisuus myös omaisviestintä -sovelluksen käyttöön asiakkaan omaisten kanssa.
	Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja  tietosuojaasioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta: 
Työntekijät ovat tietoisia salassapitovelvollisuudesta koskien asiakkaiden nimiä, toimintaa asiakkaiden kodeissa, mahdollisia asiakkaisiin liittyviä papereita. Jokainen työntekijä allekirjoittaa salassapitovelvollisuus sopimuksen.
	Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 
Jonna Hiipakka, 0453150774
	Kuvaus  menettelytavoista joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta: Palautetta voi antaa suoraan työntekijälle tai toiminnasta vastaavalle henkilölle. Palautetta voi antaa suullisesti, viestillä tai verkkosivujen palautelomakkeella. Kaikki palaute käsitellään työyhteisössä, tarvittavat korjaavat toimenpiteet tehdään viivyttelemättä. Asian käsittelyn ja mahdollisten korjausten jälkeen tiedotetaan palautteen antajaa sovitulla tavalla.
	Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa: 
Palaute käsitellään viivyttelemättä työyhteisössä, vähintään 1kk kuluessa. Palautteen laadusta riippuen pyydetään toisen ammattilaisen arviota ja neuvoa, kuten fysioterapeutti tai apuvälinelainaamo. Palautteen antajaan ollaan yhteydessä käsittelyn jälkeen mikäli palautteen antaja tiedossa.
	Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä: Toimintaa kehitetään ja toimintatapoja päivitetään jatkuvasti parhaaksi mahdolliseksi niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin turvallisuuden ja laadukkaan hoidon mukaiseksi.
	Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta: Muistutukseen vastataan viivyttelemättä, kuitenkin 1kk kuluessa sen saapumisesta. Muistutuksen antajalle vastataan sovitulla tavalla kirjallisesti, kattavasti ja asianmukaisesti sekä yksityiskohtaisesti mihin toimenpiteisiin on muistutuksen johdosta ryhdytty tai miten asia on ratkaistu.
	11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi: 
Omavalvontasuunnitelma käydään läpi kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Toteutumista arvioidaan ja tärkeitä asioita painotetaan työyhteisössä. Seurannasta ja toteutumisesta on vastuussa Sairaanhoitaja Jonna Hiipakka
	Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista: 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vähintään vuosittain, vaikka muutoksia ei olisi kuluneen vuoden aikana tehtykään. Muutoksista tiedotetaan henkilökunnalle.
	Paikka ja päiväys: Kauhajoki 22.10.2020
	Omavalvontasuunnitelman liitteet: Lääkehoitosuunnitelma, jossa liitteenä huumausaineen kulutuskortti
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