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Valvira  

Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto 

PL 43, 00521 Helsinki Ratapihantie 9, 00520 Helsinki 

Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi 

Puhelin: 0295 209 111   kirjaamo@valvira.fi 

  www.valvira.fi 

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON OMAVALVONTASUUNNITELMA - LOMAKE 

1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus 

Toimipaikan nimi 

Toimipaikan postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Puhelin 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköposti 

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Arvot ja periaatteet 

Toiminta-ajatus/ Perustehtävä 

mailto:kirjaamo@valvira.fi
http://www.valvira.fi/
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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 perehdyttämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan, 
potilasasiakirjakäytäntöihin ja latteiden- ja tarvikkeiden käyttöön.  

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta.  
Täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, 
kehityskeskustelut.  

https://julkiterhikki.valvira.fi/
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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 siivous, jätehuoltoon ja vaarallisten jätteiden 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 24–26 §:ssä sekä 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 1-4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 
aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). 

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

Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot: 

Linkki Valviran määräyksiin: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-
ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. 

Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanteiden ilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja 
tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa 

Ionisoivan säteilyn käyttö terveydenhuollossa edellyttää Suomessa säteilylain (859/2018) 48 §:n mukaista 
Säteilyturvakeskuksen turvallisuuslupaa, ellei käytettävät toiminnot ole vapautettu turvallisuusluvasta säteilylain 49 §:ssä. 

Säteilyturvallisuuskeskuksen turvallisuuslupa myönnetty 

Kliinisen mikrobiologian laboratoriotoiminta 

Tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja tehtäviä voidaan suorittaa aluehallintovirastojen 
hyväksymässä laboratoriossa. Tartuntatautilaki (1227/2016) 18 §. 

Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa     asti. 

https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
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6. POTILASASIAMIES
Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot 

Kuvaus menettelytavoista potilasasiamiehen tehtävien asianmukaisesta määrittelystä: 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 terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2021:6) mukaisesti. STM:n 
opas löytyy osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847 

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 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847
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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 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3315-6 

9. POTILASASIAKIRJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta. Lisätietoa potilasasiakirjojen 
säilyttämisestä 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin. 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Potilasrekisterinpitäjän on laadittava yleisen tietosuoja-asetuksen (EU,2016/679) 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista. 
Myös henkilötietojen käsittelijän on ylläpidettävä selostetta kaikista rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista 
yleisen tietosuoja-asetuksen (30 art.) mukaisesti.  

Tietosuojavaltuutetun selostepohja: https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista 

Potilas- ja asiakasrekisterinpito -lomake (www.valvira.fi) Lomakkeen täyttöohje 

Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla: https://tietosuoja.fi 

https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3315-6
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
http://www.valvira.fi/
https://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Rekisterinpito_lomake_t%C3%A4ytt%C3%B6ohje/d17de7fd-0df7-c284-d2bd-0cba5f1fa5fa
https://tietosuoja.fi/
https://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Rekisterinpito_lomake.docx/3dc5a883-7315-6eca-e037-45660dcc5c45?t=1551272598124
https://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Rekisterinpito_lomake_t%C3%A4ytt%C3%B6ohje/d17de7fd-0df7-c284-d2bd-0cba5f1fa5fa
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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 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (Potilaslaki 785/1992) 10 §:n mukaisesti terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen 
liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus. Muistutusmenettely on ensisijainen keino selvittää 
hoitoonsa ja kohteluunsa tyytymättömän potilaan asiaa. Muistutukseen 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. 
Muistutuksessa kuvattu asia on tutkittava puolueettomasti ja riittävän yksityiskohtaisesti, jotta potilas voi pitää asian selvittämistä 
luotettavana 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. Lisätietoa Valviran 
sivuilta https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta/toimintayksikoiden_valvonta/muistutukseen-vastaaminen 

Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta/toimintayksikoiden_valvonta/muistutukseen-vastaaminen
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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 

      
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja. 
 
 

 
Nimen selvennys 

      
 

 
 
Omavalvontasuunnitelman liitteet:  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


	Palvelujen tuottajan nimi: Ehta Hoiva Oy
	Palvelujen tuottajan Ytunnus: 3242655-9
	Toimipaikan nimi: Ehta Hoiva Oy
	Toimipaikan postiosoite: Mertakaari 16
	Postinumero: 70800
	Postitoimipaikka: Kuopio
	Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Ossi Nerg
	Puhelin: 
	Postiosoite: Mertakaari 16
	Postinumero_2: 70800
	Postitoimipaikka_2: Kuopio
	Sähköposti: ossi.nerg@ehtahoiva.fi
	Arvot ja periaatteet: Ehta Hoiva oy tarjoaa kiireetöntä ja asiakaslähtöistä kotipalvelua ja kotisairaanhoito palvelua sitä tarvitseville.Tarjoamme myös ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten terveystarkastukset, sekä ravitsemuksen ja painonhallinnan ohjaus. Yrityksemme asiakkaat hoidetaan yksilöllisesti sekä kokonaisvaltaisesti,  huomioiden heidän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeensa. Asiakastyössä käytetään kuntouttavaa työotetta asiakkaan oman toimintakyvyn tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Yrityksemme toiminta on eettistä ja luottamuksellista, ja asiakkaisiin tutustutaan huolella. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen, hänen tarpeisiinsa parhaiten sopiva hoito- ja palvelusuunnitelma. Haluamme tarjota asiakkaillemme kiireetöntä hoivapalvelua, jossa asiakas kohdataan aidosti ja välittävästi.
	Toimintaajatus Perustehtävä: 
Ehta Hoiva Oy tuottaa sekä tilapäistä, että pitkäaikaista kotipalvelua ja kotisairaanhoito palvelua asiakkaan omassa kodissa.Yrityksen asiakkaiden sairauksien ja lääkkeiden määrä, sekä toimintakyky, ikä, hoidon ja lääkityksen tarve ovat yksilöllisiä. Palveluita tuotetaan pääsääntöisesti aamu- ja ilta-aikaan, mutta tilapäisesti yritys voi tarjota palveluita myös öisin. Yrityksen asiakasmäärät ovat vaihtelevia, riippuen palveluiden kysynnästä, yrityksen resursseista ja asiakkaiden palvelu- ja hoitotarpeesta. Autamme asiakasta arjen askareissa, ravitsemuksessa, henkilökohtaisista toiminnoissa, kuten hygieniassa ja pukeutumisessa, lääkehoidon toteutuksessa ja seurannassa, verensokerin ja verenpaineen seurannassa ja haavan hoidossa. Yritys pystyy tuottamaan vaatiivaakin lääkehoitoa, kun suonensisäisten antibioottejen ja huumausaineiden antoa. Palveluiden avulla haluamme tukea turvallista kotona asumista, vähentää osastohoidon tarvetta ja ennaltaehkäistä sairauksia.

	Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista: Terveyspalveluiden johtaja tarkistaa työntekijöiden ammatillisen pätevyyden ja lääkelupien voimassa olon. Palveluja tuotetaan vain olemassa olevien resurssien mukaisesti. Omavalvontasuunnitelma laaditaan ja sitä päivitetään lain mukaisesti. Potilasasiakirjat säilytetään lain edellyttämällä tavalla.
	Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen: Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja siihen osallistuvat vähintään yrityksen omistajat sekä tarpeen mukaan henkilöstöä. Omavalvontaa toteutetaan päivittäisessä hoitotyössä. Uuden työntekijän tulee allekirjoituksellaan varmistaa, että on lukenut yrityksen omavalvontasuunnittelman ja toteuttaa toimintaa sen mukaisesti.
	Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta: Toiminnan alussa yrityksessämme työskentelee kokoaikaisina yrityksen perustajat: Anne Karhunen sairaanhoitaja, Meri-Tuulia Koskinen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja ja Virpi Jauhiainen lähihoitaja. Yrityksen vastuulääkärinä ja terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii neurologian erikoislääkäri Ossi Nerg. Tavoitteenamme tulevaisuudessa on työllistää useampia kokoaikaisia sairaanhoitajia ja lähihoitajia.
	Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista kelpoisuuden varmistaminen httpsjulkiterhikkivalvirafi kielitaidon varmistaminen lasten kanssa työskentelevien rikosrekisterin tarkistaminen jne: Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, työntekijä rekrytoidaan mol.fi sivun tai muun julkisen työnhakupalvelun kautta tai sisäisen haun kautta. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa rekrytointi voidaan tehdä ilman julkista hakua. Hakijan pätevyys ja kelpoisuus tehtävään tarkistetaan suullisen haastattelun ja Terhikki-rekisterin avulla. Tehtävässä vaaditaan erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sekä asianmukainen ammattitutkinto tai riittävä määrä opintoja. Mikäli työssä on tarve työskennellä alaikäisten kanssa, tulee työntekijän toimittaa rikosrekisteriote. Tarvittaessa työntekijältä voidaan vaatia huumeseula. 
	Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämistä Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja latteidenja tarvikkeiden käyttöön: Työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämiseen varataan aina riittävästi aikaa, jotta hoitotyötä on mahdollista toteuttaa turvallisesti ja laadukkaasti. Perehdyttäsohjelmaan sisältyy lääkehoitosuunnitelma, omavalvontasuunnitelma, käytännön perehdytys työhön ja laitteisiin, ohjeistus lääkepoikkeama-, potilasturvallisuus ja työturvallisuusohjeistuksiin. Salassapitosopimuksen allekirjoittavat sekä uudet työtekijät että opiskelijat. 
	Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta Täydennyskoulutussuunnitteluja seurantamenettelyt osaamisen ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta kehityskeskustelut: Työhyvinvointia tuetaan ja seurataan aktiivisesti vuosittaisen kehityskeskustelun ja välikeskusteluiden avulla. Täydennyskoulutuksista huolehditaan ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työhyvinvointia ylläpidetään muun muassa kannustavalla ja avoimella työilmapiirillä. Virkistäytymis-/hyvinvointipäiviä pyritään järjestämään noin kahdesti vuodessa. 
	Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa: Toiminta tapahtuu asiakkaan kotona.
	Kuvaus tilojen järjestämisestä kulunvalvonnasta sekä murtoja palosuojauksesta Erityistä huomiota kuvauksessa tulee kiinnittää lääkehuoltoja laboratoriotiloihin: Yrityksellä ei ole toimitiloja. 
	Kuvaus siivous jätehuoltoon ja vaarallisten jätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartuntavaarallisiin jätteisiin liittyviin käytäntöihin STTVn oppaita 32006: Lääkejätteet viedään hävitettäväksi apteekkiin. Riskijäte, kuten viiltävät ja pistävät välineet laitetaan erilliseen riskijäteastiaan ja hävitetään virallisen ohjeistuksen mukaan. Eritteitä sisältävät sidetarpeet hävitetään sekajätteenä.

	Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: Hoitajalla on tilanteesta riippuen mukanaan korvalamppu, pulssi-happisaturaatiomittari, verensokerimittari, kuumemittari ja verenpainemittari ja virtsatestiliuskoja.
	Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanteiden ilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta: Yritys huolehtii laitteiden kunnossapidosta ja huollosta. Rikkinäiset laitteet poistetaan käytöstä välittömästi tai viedään huollettavaksi.
	Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot: Potilasasiamiespalvelut ostetaan potilasasiamies Atlaspalvelusta. 
	Kuvaus menettelytavoista potilasasiamiehen tehtävien asianmukaisesta määrittelystä neuvontatehtävä avustustehtävä tiedotusja koulutustehtävä palvelujen laadun seuranta ja palautteen antaminen: Potilasasimies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksia edistävästi. Potilasasiamies neuvoo tarvittaessa kantelun, muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Ohjeistus ja potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät asiakkaan kotihoitokansiosta.
Potilasasiamies palvelut ostetaan ulkopuoliselta, yksityiseltä ja puolueettomalta taholta.
	Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta Lääkehoitosuunnitelma on laadittava sosiaalija terveysministeriön Turvallinen lääkehoito oppaan 20216 mukaisesti STMn opas löytyy osoitteesta httpsjulkaisutvaltioneuvostofihandle10024162847: Yrityksen lääkehoitosuunnitelma on laadittu Turvallinen lääkehoito -oppaan (2021:6) mukaisesti, se päivitetään vähintään vuosittain ja aina tarpeen mukaan. Lääkehoitovastaava on nimetty. Turvallista lääkehoitoa toteutetaan työssä lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Kaikki lääkehoito kirjataan aina asiakkaan tietoihin. 
	Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa: Lääkepoikkeamista ilmoitetaan aina välittömästi potilaalle, tarpeen mukaan potilaan omaisille tai läheisille sekä muille potilaan hoitaville tahoille. Poikkeamat kirjataan potilastietojärjestelmään. Tarpeen mukaan konsultoidaan ensihoitoa tai terveyskeskuksen lääkäriä ja toimimme tilanteessa näiden ohjeiden mukaan. Poikkeamatilanteet käsitellään viikoittaisissa tiimipalavereissa ja pohditaan, miten tilanne olisi jatkossa ennaltaehkäistävissä.
	Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä: Lääkejätteet viedään apteekkiin.
	Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta: Lääkehoidon toteutuminen kirjataan aina potilastietojärjestelmaan. Lääkkeiden kulutusta seurataan jokaisessa lääkkeen jakotilanteessa. Huumaavienlääkkeiden osalta käytössä on kulutuskortti. Tarvittaessa huolehditaan reseptien uusinnasta, tai lääkkeiden apteekista hausta. Asiakas voi myös itse hakea lääkkeensä apteekista toimintakykynsä mukaan. Tarvittaessa asiakkaan lääkkeet säilytetään asiakkaan kotona lukitussa lääkekaapissa, jotta voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia väärinkäyttötilanteita (esim. muistisairaat asiakkaat).
	Kuvaus menettelystä jolla riskit kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti: Riskien arviointi on päivittäistä. Asiakkaan vointia ja toimintakykyä arvioidaan joka käynnillä ja ne kirjataan potilaan tietoihin. Omaa työskentelyä arvioidaan jatkuvasti ja huolehditaan sekä työ-, että asiakasturvallisuudesta. Asiakkaan kotona pyritään esteettömään liikkumiseen ,sekä asiakkaan oman, että työntekijän turvallisuuden kannalta. Huomiota kiinnitetään erityisesti aseptiikkaan, työergonomiaan, potilasturvallisuuteen sekä lääkehoidon turvallisuuteen. Turvallisuusriskit ilmoitetaan viipymättä johdolle. Käytäntöjä muutetaan tarpeen mukaan vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Viikkopalavereissa keskustellaan työyhteisössä työn kehittämis- ja muutostarpeista.
	Kuvaus menettelystä jolla läheltä piti tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään: Läheltäpiti- tilanteet kirjataan potilaan tietoihin ja tilanteet käsitellään asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa viipymättä, sekä yrityksen viikkopalavereissa. Potilaan tai hoitajan henkeä tai turvallisuutta uhkaavat vakavat haittatapahtumat käsitellään välittömästi ja asia ohjataan tarvittavien viranomaisten tutkintaan.
	Kuvaus menettelystä jolla todetut epäkohdat korjataan: Riskit ja epäkohdat käydään läpi viikkopalavereissa, ja pohditaan mitkä tekijät ovat myötävaikuttaneet tapahtuneeseen. Selvityksessä etsitään ratkaisu, jotta riski tai epäkohta ei toistu. Käytäntöjä muutetaan tarpeen mukaan riskitilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja työ- sekä potilasturvallisuuden parantamiseksi.
	Kuvaus siitä miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille: Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle, joko sähköisesti, puhelimitse tai viimeistään viikkopalavereissa ja saatetaan asia koko henkilöstön tietoon. Korjaavat toimenpiteet ilmoitetaan myös muille tarvittaville yhteistyötahoille.
	Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Lisätietoa potilasasiakirjojen säilyttämisestä: Asiakkaan vointi, toimintakyky, lääkehoito ja suoritetut hoitotoimenpiteet kirjataan aina sähköiseen potilastietojärjestelmään. Asiakkaan tietoihin on pääsy vain asiakkaan hoitoon osallistuvalla terveydenhuollon ammattilaisella. Potilastietojärjestelmään on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanalla. Asiakastietojen käsittelijät ovat jäljiteltävissä. Ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus. Potilastietoja käsitellään ja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja asetuksen 30.3.2009/298 mukaisesti.
	Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta potilasasiakirjahallintoon ja tietosuojaasioihin: Työntekijän tai opiskelijan on allekirjoitettava tietosuoja- ja salassapitosopimus ennen potilastietojärjestelmän tunnusten saamista. Tietosuoja- ja salassapito asiat ovat osa perehdyttämisohjelmaa. 
	Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: Anne Karhunen, p. 044-9865479, anne.karhunen@ehtahoiva.fi
	Kuvaus menettelytavoista joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta: Palautetta kerätään sekä suullisesti, että kirjallisesti tai verkkolomakkeella, joka löytyy yrityksen verkkosivuilta. Kaikilla palvelun ostajilla on mahdollisuus palautteen antoon.
	Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa: Kaikki palautteet käsitellään viikkopalavereissa.
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	Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta: Muistutus käsitellään asianosaisten kanssa huolellisesti ja asianmukaisesti. Muistutukseen vastataan kirjallisesti kuukauden sisällä sen saapumisesta. Vastauksessa tulee ilmi, ne toimenpiteet, joihin muistutuksen johdosta on ryhdytty ja kuinka asia on ratkaistu tai käsitelty. Asiakirjat säilytetään ohjeistuksen mukaisesti. 
	Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta: Henkilöstön kanssa käydään vuosittain läpi yrityksen omavalvontasuunnitelma ja sitä päivitetään ja täydennetään tarvittavilta osin. Muutokset kirjataan viiveettä. Päivityksessä ja täydennyksessä otetaan huomioon asiakkailta ja henkilöstöltä tullut palaute. Omavalvonnan toteuttaminen, seuranta ja arviointi on osa päivittäistä työskentelyä. 
	Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista: Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma käydään läpi ja vahvistetaan vuosittain, vaikka päivittämistarvetta ei olisi. 
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