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1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Palvelujen tuottajan nimi
               

Palvelujen tuottajan Y-tunnus

Hoitava Group Oy

2847996-5

Toimipaikan nimi
Toimipaikan postiosoite
               
               
Postinumero
               

Postitoimipaikka
               
               

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Puhelinnumero

Pietari Heikkilä

044 536 0704

Postiosoite

Onnelantie 68

               
Postinumero

Postitoimipaikka

16310

VIRENOJA

Sähköposti
               

pietari.heikkila@hoitava.fi

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ja toimintaperiaatteet

Hoitava tuottaa ikääntyneille ja vammaisille kotiin tarjottavia kokonaisvaltaisia edunvalvonta-, hoito- ja
hoivapalveluita. Tavoitteena on antaa ikääntyneelle merkityksellisiä kokemuksia elämänsä ehtoovuosina. Heillä on
oikeus kokea arvokas loppuelämä. Vammaisille tuotamme merkityksellisiä kokemuksia, huolenpitoa, hoivaa, turvaa
ja iloa arkeen. Noudatamme seuraavia arvoja kaikessa työssämme: elämän kunnioittaminen, aito
asiakaslähtöisyys, tinkimätön laatu, iloinen yhteisöllisyys. Toiminnastamme huokuu, että Hoitava on kumppanina
sekä työpaikkana hyvä, haluttu ja turvallinen.

              
Toiminta-ajatus/ Perustehtävä

Liian moni ikääntynyt jää vaille riittävää huomiota. Siihen vaikuttavia tekijöitä on useita. Yhteiskunnan tarjoamat
palvelut voivat olla hänelle liian suppeat tai väärin kohdennettu. Tai hänen fyysinen toimintakykynsä on hyvä, mutta
rinnalla ei ole rohkaisevaa kanssakulkijaa. Omaiset voivat olla kaukanakin tai omaisia ei enää ole. Yksinäisyys on
suuri uhka ikääntyneen kokonaisterveydelle ja se voi johtaa jopa turhaan laitostumiseen.
Haluamme tuottaa ikääntyneille hoitoa, hoivaa, ohjausta ja turvaa sekä omaisille vapautta syyllisyyden tunnosta,
kun välttämättä ei työelämästä ja etäisyydestä johtuen ehdi antamaan haluamaansa panosta oman ikääntyneen
hyvinvointiin. On täysin inhimillistä, että ikääntyneen lapset eivät nykyaikana ehdi antaa haluamaansa aikaa omille
vanhemmilleen. Ikääntyneen lapset ovat usein vielä työelämässä ja heillä on omat lapsensa. Myös fyysinen
etäisyys voi olla suuri.
Me autamme! Olemme läsnä ikääntyneelle. Haluamme, että eläköitymisen jälkeen on myös sosiaalisuutta ja
mahdollisuus olla tasavertainen yhteiskunnan jäsen. Haluamme tuottaa merkityksellisiä kokemuksia ikääntyneille ja
kun on hoidolle ja hoivalle tarvetta, niin tarjoamme senkin laadukkaasti ikääntyneen kotia.
Olemme ihminen ihmiselle! Olemme ikääntyneitä, omaisia ja yhteiskuntaa varten!
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Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista.

Omavalvonnasta vastaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Pietari Heikkilä. Tehtävänä on mm.
viranomaisyhteistyö lupa- ja valvontaviranomaisiin. Omavalvontasuunnitelman laatiminen, arviointi ja päivittäminen
on osana viranomaisvelvollisuuksien hoitoa. Lisäksi kiinitetään erityinen huomio rekrytointeihin. Perehdytys on
keskeistä myös omavalvonnan näkökulmasta. Omavalvontaan liittyy oleelisesti myös se, että toiminta on
läpinäkyvää (mm. läheltäpiti- ja haittatapahtumien kirjaaminen ja käsittely). Asiakaspalautetta keräätään jatkuvasti
sähköpostin välityksellä sekä kirjallisesti puolivuosittain. Asiakaspalaute kootaan ja käsitellään henkilöstön kesken
vähintään puolivuosittain. Asioiden kirjaaminen ja dokumentointi on normaalia joka päiväistä toimintaa.
              
Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jokaisen aloittavan kanssa käydään läpi omavalvontasuunnitelma. Jokaista kehoitetaan kertomaan
kehittämistarpeista ja -kohteista. Kaikkia rohkaistaan avoimesti ja turvallisuuden parantamiseksi tuomaan
läheltäpiti- ja haittatapahtumat yhteiseksi rakennukseksi. Ohjeistetaan työntekijöitä neuvomaan myös asiakkaita tai
heidän edustajiaan muistuksen tekemisestä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle, jos ovat tyytymättömiä sekä
tarvittaessa hallintokantelun tekemisessä. Ohjeistetaan Potilasasiamiehestä.

4 Henkilöstö
Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

Hoitava Oy:ssä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, geronomeja, sosionomeja, fysioterapeutteja ja
toimintaterapeutteja sekä em. ammattikuntien erikoiskoulutettuja henkilöitä (esim. muistihoitajia). Lisäksi työssä voi
olla edellisten ammattikuntien opiskelijoita. Hallinto- ja organisaatiorakenteet pidetään matalina ja henkilöstöä
rekrytoidaan vain tarpeeseen, jolloin asiakasmaksut pysyvät alhaisina.

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

Itsenäisesti toimii alan koulutuksen saaneet ja työhön soveltuvat henkilöt. Kiinnitetään erityistä huomiota henkilön
taustoihin ja tarvittaessa käytetään ulkopuolisia arvioita soveltuvuudesta (esim. psykologin arvio). Jokaisen
palkatun kelpoisuus tarkastetaan. Myös opiskelijoita toimii asiakastehtävissä.

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

Alkuperehdytys yritykseen, omavalvontaan ja toimintaperiaatteisiin. Jokainen tuleva henkilökohtainen asiakas
käydään läpi. Perehdytys toteutetaan erillisen laaja-alaisen ohjelman mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelmiin liittyen
järjestetään omia koulutuksia ja testejä. Erityistä huomiota perehdytyksessä kiinnitetään aseptiikkaan, ergonomian
toteutumiseen ja kirjaamiseen.

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

Keskustelevan kulttuurin luominen. Kaikista asioista pitää pystyä puhumaan. Kehityskeskustelujen tilalla käytetään
palautekeskusteluja 2-3 x vuodessa, jolloin aikajänne ei veny liian pitkäksi. Vuosittain järjestetään erillinen
TYHY-päivä. Toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa palvelville kustannetaan TYKY-seteli liikuntaan. Sisäisiä
koulutuksia kohdennetaan erityisesti ergonomiseen työskentelyyn ja aseptiikan hallintaan. Vuosittain valitaan
henkilstön kanssa 1-2 kehittämiskohdetta, joihin sinä vuonna panostetaan. Tarvittaessa järjestetään ammatillista
täydennyskoulutusta.
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5 Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet
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Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Palvelut tuotetaan ikääntyneiden ja vammaisten omissa kodeissa.

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

Ennen työsuoritukseen ryhtymistä sekä asiakkaan että hoitajan terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat riskit
poistetaan tai minimoidaan.

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

Noudatetaan kohdekunnan kotitalouksille määrättyjä ohjeita.

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaan instrumenttia, 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 noudattamisesta.

Pietari Heikkilä, 044 536 0704, pietari.heikkila@hoitava.fi
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.

Ensisijaisesti käytetään asiakkaiden omia laitteita ja tarvikkeita. Yrityksellä on käytössä verenpainemittarit,
kuumemittarit, INR-mittarit ja PikaCRP-mittarit.

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

Laitteiden kuntoa ja luotettavuutta seurataan jatkuvasti. Turvallisuuspoikkeamat ja vaaratilanteet informoidaan
vastuuhenkilölle, joka tekee asianmukaiset ilmoitukset viranomaisille. Lisäksi suoritetaan tarvittavat toimenpiteet
(esim. kalibroinnit, huollot, laitevaihdot).

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 hyväksymässä laboratoriossa. Tartuntatautilaki ( 583/1986) 10 §.
Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa: ______________________________________asti.
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6 Potilasasiamies
Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot:

Henna Kvist, 050 555 5139, potilasasiamies@hoitava.fi

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

Potilaslain 10 §:n mukaiset velvoitteet. Tiedottaa potilaan oikeuksista sekä neuvoa, ohjeistaa, avustaa mahdollisen
muistutuksen ja kantelun tekemisessä. Henkilökuntaa opastetaan ohjaamaan asiakkaat ottamaan tarvittaessa
yhteys potilasasiamieheen. Koska kiinteitä tiloja ei ole, potilasasiamiehestä ilmoitetaan yrityksen kotisivuilla sekä
asiakkaan kanssa solmituissa palvelusopimuksissa.
Jokaisella kunnalla on sosiaaliasiamies, jonka palvelut ovat käytettävissä asiakkaille, joille sosiaalihuoltolain
perusteella on myönnetty palveluita.
               

7 Lääkehoito
Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta. Lääkehoitosuunnitelma on laadittava sosiaali- ja
terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti. STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030

Asiakkaiden lääkkeiden jako annosdosettiin. Asiakkaan omat lääkkeet. Lääkkeen antaminen asiakkaalle.
Lääkehoidon toteutus kirjataan. Turvallinen säilytys. Lääkehoidosta vastaa asiakkaan hoidosta vastaava lääkäri.
Yrityksellä on erillinen lääkehoitosuunnitelma, joka tarkastatetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa tiheämmin.

              
Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa.

Havaitut läheltäpiti- ja haittatapahtumat kirjataan, käsitellään ja toimintaa kehitetään niin, että vastaavilta vältytään.

Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä.

Asiakas huolehtii vanhentuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden hävittämisestä. Jos erikseen tilataan
lääkkeiden hävitys, se ja hävitettävät lääkketiedot kirjataan asiakkaan tietoihin.

Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta, lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta.

Lääkkeet ovat asiakaskohtaisia lääkkeitä ja lääkkeet säilytetään asiakkaan kotona turvallisessa paikassa. Lääkkeet
myös jaetaan annosdosetteihin asiakkaan kotona aseptiikkaa noudattaen.

8 Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet
Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti.

Asiakaskohtaamisiin varataan riittävä välitön työskentelyaika, jolloin vältytään kiireeltä. Ennen ryhdyttäviin
toimenpiteisiin, jokainen työntekijä kartoittaa tehtävään liittyvät riskit. Jos löydetään asiakkaaseen, työntekijään tai
ympäristöön liittyviä riskejä, ne eliminoidaan tai miminoidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään aseptiikkaan,
ergonomiaan ja lääkehoidon turvallisuuteen. Jokaisella sosiaalihuollon henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus, jos hän
havaitsee epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Tavoitteena on, että
asiakkaat saavat kaikkein parasta, turvallisinta ja vaikuttavinta hoitoa ja huolenpitoa. Epäkohdista ilmoittamisesta ei
seuraa ilmoittajalle kielteisiä vastatoimia. Missään palveluissa ja toimissa ei rajoiteta asiakkaan perusoikeuksia.
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Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään.

Läheltäpiti tilanteet dokumentoidaan ja raportoidaan matalalla kynnyksellä. Jokainen läheltäpititilanne raportoidaan
välittömästi WhatsApp- tai tekstiviestillä anonymiteettiä noudattaen, jolloin se jää talteen. Tietoturvan ja
salassapitosäännösten puitteissa myös mahdollinen valokuva talletetaan. Riskin arvion perusteella asia käydään
mahdollisimman pian läpi, viimeistään puoli vuosittain. Kaikki henkeäuhkaavat ja vakavat haittatapahtumat
käsitellään välittömästi ja asia ohjataan viranomaisten tutkintaan. Henkilöstöä rohkaistaan ilmoittamaan
epäkohdista. Jos hoitaja kokee hengen, terveyden tai turvallisuuden tulleen uhatuksi asiakkaan tai hänen omaisen
toimesta, ilmoitta hän siitä välittömästi esimiehelleen. Yhteisen arvion perusteella harkitaan mahdolliset jatkotoimet.
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan.

Jos on toistuvia riskikohtia esim. asiakkaan kotona, asiasta keskustellaan asiakkaan (tai omaisten) kanssa ja ne
pyritään poistamaan pysyvästi (esim. kalusteiden sijoittelu). Jos riskikohdat ovat väliaikaisia tai hetkellisä, epäkohta
poistetaan tai korjataan välittömästi (esim. liian heikko valaistus -> valaistusta lisätään tai pesutilan lattia on märkä
-> se kuivataan). Jos riskit ovat toimintoihin ja käytäntöihin liittyviä ja ne tulevat esille joko henkilökunnan,
asiakkaan tai omaisten taholta esiin, niin tällöin toimintatapoja muutetaan. Ennen pysyviä käytänteiden
muuttamista, asia tutkitaan ja tarkastellaan tieteellisen näytön perusteella (esim. jotkut hoitotoimet / toimenpiteet).
Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille.

Korjaavien toimenpiteiden kehittämisessä on mukana henkilöstö ja jos mahdollista myös asiakkaat ja
yhteistyötahot. Jos on oleellisia muutoksia, niin asiasta tehdään virallinen tiedote ja laitetaan jakeluna
yhteistyötahoille.
Henkilöstöä informoidaan yrityksen sisäisessä infokanavassa ja lisänä käytetään vielä tiedotetta kansiossa, johon
kaikilla asiaa koskevilla on pääsy.

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

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

Yrityksellä on henkilötietolain mukainen rekisteriseloste, jossa kuvataan tarkemmin asiakirjakäytännöt.Yleisperiaate
on, että asiakkaan tietoja käsittelee vain se henkilö, joka on asiakassuhteessa kyseiseen asiakkaaseen. Asiakas- ja
henkilötietoihin kerätään ja tallennetaan vain sellaista tietoa, jolla on merkitystä. Tiedot säilytetään
tietoturvaohjeiden mukaisesti lukitussa arkistokaapissa sekä sähköiset tiedot ohjelmassa, jonne pääsy on suojattu
käyttäjätunnuksilla sekä salasanoilla. Tietoja luovutetaan vain asiakkaalle tai palvelujen tilaajalle sovitulla tavalla
sitä erikseen heidän pyytäessä.
              
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta.

Jokainen uusi henkilö perehdytetään asiakasrekisteriin ja potilastietojärjestelmään. Samalla varmistetaan, että hän
osaa käyttää rekisteriä ja järjestelmää turvallisesti ja että inhimillinen virhe minimoidaan. Lisäksi kerrataan ja
varmistetaan perehdytettävältä, että hän tietää ja ymmärtää salassapitolainsäädännön.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Pietari Heikkilä, 044 536 0704
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.

Asiakkaita kannustetaan antamaan suoraa ja välitöntä palautetta hoidosta, hoivasta ja paveluista. Lisäksi
työntekijöitä kannustetaan ottamaan palautetta vastaan ja jakamaan sitä muiden kanssa. Asiakkaalla, omaisilla tai
muulla palvelun tilaajalla on mahdollisuus antaa palautetta sekä sähköpostilla (hoiva(at)hoitava.fi) että yrityksen
internet sivujen (Anna palautetta -toiminnon) kautta. Lisäksi puoli vuosittain tehdään systemaattinen, otantaan
perustuva asiakatyytyväisyyskysely.
Lisäksi asiakkaita ohjeistetaan huomautuksen jättömahdollisuudesta, kantelumahdollisuudesta sekä
potilasasiamiehestä.
              
Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa.

Internetin tai sähköpostin kautta tullut kriittinen palaute käsitellään välittömästi ja ryhdytään tarvittaviin
toimenpiteisiin. Muuten paalautteet käydään läpi puolivuosittain asiakastyytyväisyys -kyselyn kanssa.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä.

Kriittiset palautteet käsitellään ja tehdään välittömät korjaustoimet, joista tiedotetaan sekä työntekijöitä että
palautteen antajaa.
Puolivuosittain saatu palaute luokitellaan induktiivista sisällönanalyysia mukaillen. Tuloksista nostetaan 1-2
tärkeintä teemaa, jotka otetaan kehityskohteiksi toiminnan kehittämiseksi seuraavalle puolelle vuodelle.

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. 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. 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.

Muistutus pyydetään ensisijaisesti jättämään kirjallisesti, joka osoitetaan terveydenhuollon palveluista vastaavalle
johtajalle. Vastine tehdään kirjallisesti ja huolehditaan siitä, että muistutuksen tekijä ymmärtää vastineen.
Tarivttaessa järjestetään lisänä myös suullinen vastauskäsittely. Tämän lisäksi asiakasta ohjeistetaan edelleen
kantelumahdollisuudesta sekä potilasasiamiehestä.
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11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi
Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta.

Omavalvonta osana laajempaa laatutyöskentelyä on jatkuvaa arviointia. Edelleen henkilöstöä, asiakkaita ja muita
palvelujen tilaajia kehoitetaan rohkeasti tuomaan kehittämiskohteet ja vahvuudet esille. Oman henkilöstön kanssa
käydään 2-3 vuodessa henkilökohtaiset palautekeskustelut, joissa henkilöstö pystyy tuomaan esimiehelleen
henkilökohtaisesti omat näkemyksensä. Lisäksi koko henkilöstö yhdessä käy vuosittain läpi
omavalvontasuunnitelman ja siihen tehdään tarvittavat päivitykset.

              
Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista.

Päivitystarve nousee henkilöstön, asiakkaiden, muiden palvelujen tilaajan nostamasta esityksestä tai muun
toimintojen kehittämisen yhteydessä. Koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain läpi omavalvontasuunnitelma ja
siihen tehdään tarvittavat päivitykset. Uusin versio jää julkiseksi ja aikaisemmat versiot poistetaan käytöstä.

Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle.
Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.

Paikka ja päiväys
               

Orimattila 14.8.2017

Allekirjoitus
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Nimen selvennys         

Pietari
       

Heikkilä
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