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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 ( 583/1986) 10 §.

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 
terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti. STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030

              
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: Ajatar-Hoivapalvelut Oy
	Palvelujen tuottajan Ytunnus: 2819640-4
	Toimipaikan nimi: 
	Toimipaikan  postiosoite: Niittykatu 2 D
	Postinumero: 29200
	Postitoimipaikka: Harjavalta
	Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Tarja Peltonen
	Puhelinnumero: 0442307767
	Postiosoite: Niittykatu 2 D
	Postinumero_2: 29200
	Postitoimipaikka_2: Harjavalta
	Sähköposti: tarja.peltonen@ajatarhoiva.com
	Arvot ja toimintaperiaatteet: Pyrimme toteuttamaan lupaamamme.*Meillä on aina aikaa juuri Sinulle*Tuottamamme palvelut ovat asiakkaita ja heidän omaisiaan varten suunniteltu. He päättävät mitä palveluja haluavat ja tarvitsevat, me toteutamme. Palvelusuhteen lähtökohtana ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiakaslähtöisyys. Jokaisen asiakkaan kanssa yhdessä tehdään palvelusopimus tai hoito/kuntoutussuunnitelma asiakkaan tilanteesta riippuen.Ihmisen elämä on ainutlaatuinen ja jokaisella omanlaisensa. Tahdomme kulkea asiakkaan mukana ja olla hänen tukenaan, silloin kun hän sitä eniten tarvitsee. Myös omaiset tarvitsevat tukea ja ohjausta.Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään elämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Pyrimme tukemaan kotona asumista erilaisilla tuotetuilla tukipalvelupaketeilla.
	Toimintaajatus Perustehtävä: Ajatar-Hoivapalvelut Oy tarjoaa kotiin vietävää laadukasta ja ammatillista palvelua kiireettömästi ja luottamuksella.Työskentelemme ma-su välisenä aikana sovittujen asiakaskäyntien aikataulujen mukaisesti. Työntekijät päivystävät vuoroviikoin erikseen sovittuna aikana. Työntekijät ovat peruskoulutukseltaan lähihoitajia.Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon tukipaketteja eri asiakaskunnille.Tukipaketit ovat jaoteltu seuraavasti:- ikäihmisten tukipaketti- mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukipaketti- lapsiperheiden tukipaketti- kotikatkoPalveluihimme kuuluu myös laadukas laboratoriotyö kotiin tuotuna.Kotikatko on suunnattu alkoholikuntoutujille, jolloin asiakkaan vieroittaminen alkoholista tapahtuu hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä eli hänen kodissaan.Tarjoamme henkilöstövuokrausta sosiaali- ja terveysalan yrityksille.
	Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista: Palveluista vastaava työntekijä huolehtii kaikkien lainsäädännön vaatimien asioiden täytäntöönpanosta ja päivitysten toteutumisesta. Työntekijöiden lääkeluvat päivitetään säännöllisesti lain vaatimalla tavalla. Henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta. Henkilöstöllä on hygieniapassi. Palveluista vastaava johtaja huolehtii työntekijöideen hyvinvoinnista sekä noudattaa työlainsäädäntöä. Työntekijöille järjestetään tarvittaessa työnohjausta.Vaaratilanteet on huomioitu turvahälyttimellä. Potilasturvallisuus huomioidaan noudattamalla toimintakäsikirjan ohjeita. Laboratorionäytteitä ottaa vain siihen koulutuksen käynyt henkilö. Laadunvalvontaa suoritetaan sisäisesti sekä ulkoisesti.
	Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen: Henkilöstön perehdyttämiseen on olemassa palvelukohtaiset toimintakäsikirjat. Perehdytys järjestetään työsuhteen alussa vähintään 3-5 pvän mittaisena. Tarvittaessa henkilöstöä koulutetaan lisää. Vakituinen henkilöstö päivittää ammattitaitoaan vähintään kaksi kertaa vuodessa täydennyskoulutuksin. Mikäli työntekijä määrätään vastaavaksi jonkun palvelukokonaisuuden työtehtävään, on hän velvollinen osallistumaan omavalvontasuunnitelman päivittämiseen. Kaikki yrityksessä työskentelevät työntekijät ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Omavalvontasuunnitelma ja toimintakäsikirjat päivitetään vähintään kerran vuodessa. 
	Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta: Aloitusvaiheessa työskentelee kaksi ammattitaitoista lähihoitajaa.Olemme molemmat sitoutuneita kouluttamaan itseämme lisää ja pidämme ammattitaitoamme yllä vuosittain. Lisäksi käytössämme on konsultointia varten sairaanhoitaja,terveydenhoitaja ja lääkäri.
	Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista kelpoisuuden varmistaminen httpsjulkiterhikkivalvirafi  kielitaidon varmistaminen lasten kanssa työskentelevien rikosrekisterin tarkistaminen jne: Kaikkia yrityksessä työskenteleviä koskevat samat periaatteet.Lasten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote aloittaessa ja sen uudelleen tilaaminen säännöllisin väliajoin. Työntekijöillä on voimassa oleva lääkelupa sekä ensiapukoulutus. Ammattikelpoisuus tarkistetaan valviralta.Työntekijää valittaessa pyrimme huomioimaan  henkilön elämänkokemuksen sekä koulutuksen tuoman ammatillisuuden. Injektioiden antajat varmistavat osaamisensa näyttökokein. Laboratoriokokeita ja pikanäytteitä ottaa siihen koulutuksen saanut henkilö.
	Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja laitteiden ja tarvikkeiden käyttöön: Opiskelijoiden perehdytys jatkuu koko opiskelun ajan. Punaisena lankana käytetään perehdytyskansiota/ toimintakäsikirjaa. Uusi työntekijä/opiskelija ei työskentele yksin. Laitteita käyttää siihen koulutuksen saanut henkilö. Lääkehoitosuunnitelma tehdään asiantuntijoiden kanssa ja luvat allekirjoittaa lääkäri.LHsuunnitelma käydään henkilöstön kanssa läpi ja toiminnanjohtaja huolehtii lääkelupien voimassaolosta ja niiden näytöistä. Potilasasiakirjoihin pääsy on vain siihen luvan saaneella henkilöllä kun se on tarpeen asiakkaan hoidon kannalta.Luvista päättää toiminnanjohtaja.Salassapitovelvollisuus velvoittaa koko henkilöstöä rangaistuksen uhalla.
	Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta Täydennyskoulutussuunnittelu ja seurantamenettelyt osaamisen ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta kehityskeskustelut: Henkilökunta pitää yllä ammattitaitoaan jokavuotisilla säännöllisillä täydennyskoulutuksilla. Työmme kehittäminen on jatkuvaa ja siihen paneudutaan syvemmin kehittämisryhmän säännöllisissä kokouksissa.Henkilökunnan jaksamista tuetaan tyky-toiminnalla kaksi kertaa vuodessa ja henkilökohtaisin smartum setelein. Työntekijöiden kanssa pidetään kehityskeskusteluja. Työntekijöillä on työterveyshuolto sekä sairaskuluvakuutus.Työntekijöillämme on myös lakisääteinen tapaturmavakuutus ja potilasvahinkovakuutus.
	Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa: Annettavat terveydenhuoltopalvelut annetaan asiakkaan kodissa. Toimenpiteet tehdään aseptisesti sekä potilasta että työntekijää tarkoituksenmukaisesti suojaten. Esimerkiksi haavahoidossa hoidettava alue suojataan haavan puhtauden ja ympäristön likaantumisen estämiseksi. Käytämme aina steriloituja tehdaspuhtaita välineitä ja streliileitä välineitä tarvittaessa sekä suojakäsineitä.
	Kuvaus tilojen järjestämisestä kulunvalvonnasta sekä murto ja palosuojauksesta Erityistä huomiota kuvauksessa tulee kiinnittää lääkehuolto ja laboratoriotiloihin: Laboratoriolaitteet säilytetään puhtaassa kuivassa tilassa toiminnan johtajan tiloissa.Laitteiden  kuljetuksessa huomioidaan ilmanlämpötila ja muut kuljetusolosuhteet laitevalmistajan ohjeen mukaan. Lääkkeet haetaan asiakkaan tarpeen mukaan apteekista. Jos lääkeitä joudutaan hetkellisesti säilyttämään työntekijän kotona, ne säilytetään lukitussa tilassa lääkkeen säilytysohjeen mukaisessa lämpötilassa vain työsuhteessa olevan henkilön saatavilla. Kaikki laboratoriotyön aineet,kontrolliliuokset ja viileän säilytyksen vaativat testit säilytetään lukitussa jääkaapissa. Jääkaappilämpötilaa seurataan mittarilla ja tulokset dokumentoidaan ja säilytetään.
	Kuvaus siivouksen jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartuntavaarallisiin jätteisiin liittyviin käytäntöihin STTVn oppaita 32006: Mukanamme on eritetahroille tarkoitetut puhdistusaineet suojauksen ylläpitoon. Lääkejätteet toimitetaan apteekkiin. Tietosuojajätteet silputaan ja poltetaan. Patterit ja muut mahdolliset ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätekierrätykseen. Riskijätteet toimitetaan asianmukaisesti pakattuna niille tarkoitetuissa astioissa kunnan tai terveyskeskuksen riskijätepisteeseen. Tartuntavaarallisten jätteiden käsittelystä on erillinen ohje toimintakäsikirjassa. Ne pakataan erikseen asiakkaan luona ja toimitetaan merkattuna niille tarkoitettuun jätepisteeseen
	Vastuuhenkilön nimi ja yhteistiedot: Susanna Kleemola p.0442416057
	Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: Käytössämme on seuraavia pikadiagnostiikan testejä ja vieritutkimuslaitteita; CRP,INR,gluk,Hb,kolesterolit ja triglyt,VTI,strept A,raskaus,alkometrit,RR mittarit,kuumemittarit,huumausaineseula,
	Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta: Laboratoriolaitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät ohjeet ja mahdolliset käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät kansiosta toiminnanjohtajan tiloista.Laitteiden käyttöön perehdytään valmistajan ohjein. Kaikissa laitteissa/testeissä käytetään kontrolleja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.Laitteet huolletaan/kalibroidaan valmistajan ohjeiden mukaan ammattilaisen toimesta. Asiakasvälissä huomioidaan hygienia.
	Säteilyturvallisuuskeskuksen turvallisuuslupa myönnetty: 
	Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa 1: 
	Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot: Mari Haikka , Lähihoitaja p.0442416057     Tavoitettavissa arkisin klo 9-15
	Kuvaus menettelytavoista  ja potilasasiamiehen tehtävien määrittely  neuvontatehtävä avustustehtävä tiedotus ja koulutustehtävä palvelujen laadun seuranta ja palautteen antaminen: Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa,avustaa muistutuksen tekemisessä,tiedottaa potilaan oikeuksista sekä edistää ja toteuttaa potilaan oikeuksia. Potilasasiamies on perehtynyt Ajatar-hoivapalveluiden organisaatioon ja toimintatapoihin.Potilasasiamiehemme käy säännöllisissä potilasasiamiestapaamisissa ja tarpeen vaatiessa koulutuksissa.Potilasasiamies tutustuu aina päivitettyyn omavalvontasuunnitelmaan ja näin toiminnan laatuun.Mikäli asiakas kokee tulleensa kohdelluksi esim. epäasiallisesti, asia pyritään selvittämään ensisijaisesti asiakkaan kanssa keskustellen.
	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 tehdään turvallinen lääkehoito-oppaan mukaisesti yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa.Tämän suunnitelman sekä lääkeluvat henkilöstölle allekirjoittaa lääkäri.Luvat uusitaan lain vaatimalla tavalla.
	Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa: Lääkehoidon poikkeamat kirjataan ylös ja dokumentoidaan niille tarkoitettuun paikkaan. tarvittaessa otetaan yhteys päivystävään lääkäriin ja toimitaan jatko-ohjeistuksen mukaan.
	Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä: Lääkkeiden päiväykset tarkistetaan säännöllisesti sekä aina asiakkaalle annettaessa.Vanhat lääkkeet hävitetään.Reseptilääkkeistä poistetaan ohjeliput tietosuojan takia. Tabletit ja kapselit poistetaan alkuperäispakkauksista ja pakataan irrallisina läpinäkyvään pussiin. Nestemäiset lääkkeet,voiteet ja aerosolit toimitetaan apteekkiin omissa alkuperäispakkauksissa.Jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit toimitetaan erikseen muista lääkejätteistä.Sytostaattia sisältävät lääkkeet toimitetaan alkuperäispakkauksissa sekä irrallaan muista lääkejätteistä.Ruiskut ja neulat sekä ampullit ja viiltävä jäte pakataan niille tarkoitettuun riskijäteastiaan.
	Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta: Lääkehoito toteutetaan hoitavan lääkärin määräyksestä oman ammatin rajoittamin ehdoin.
	Kuvaus menettelystä jolla riskit kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti: Pistotapaturmien ehkäisemiseksi työskennellään kiireettömästi ja noudatetaan varovaisuutta neulojen käsittelyssä esimerkiksi neulaa ei hylsytetä. Riskijätteet laitetaan välittömästi käytön jälkeen riskijäteastiaan. Suojaudumme asianmukaisesti tilanteissa, joissa tartuntavaara on olemassa esimerkiksi näytteitä ottaessa tai hoitotoimenpiteitä tehtäessä.Hoitolaukussamme on mukana puhdistusaineet eritetahrojen poistamiseen.Pistotapaturmiin on tehty toimintaohjeistus, jonka mukaan toimitaan.Mikäli tiedossa esimerkiksi asiakkaan mahdollinen agressiivisuus tai pelko ennen toimenpidettä huomioimme sen hoitajaresurssissa tai ohjaamme asiakkaan perusterveydenhuollon piiriin. Ennakkohaastattelun avulla huomioimme myös esimerkiksi pyörtymisen tuomat vaaratilanteet etukäteen.
	Kuvaus menettelystä jolla läheltä piti tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään: Henkilökunta ohjeistetaan raportoimaan toiminnan johtajalle havaitsemistaan haittatapahtumista ja läheltä piti-tilanteista. Kaikki vaaratapahtumat ja läheltä piti-tilanteet dokumentoidaan .Työntekijän tulee tehdä tilanteesta kirjallinen sähköinen raportti ja lähettää se salatusti pyydettyyn osoitteeseen. Yhteisissä työpaikkapalavereissa analysoidaan kyseisiä asioita vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.Kiireellisissä tilanteissa toiminnanjohtaja raportoi alaisiaan ja antaa heille tarvittavat toimintaohjeet. Mikäli läheltä piti-tilanteessa on ollut osallisena asiakas, häneen ollaan yhteydessä tilanteen edellyttämällä tavalla.
	Kuvaus menettelystä jolla todetut epäkohdat korjataan: Riskien hallintaan kuuluu suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi.Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset.Työn laatuun, haittatapahtumiin ja läheltä piti- tilanteisiin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi perustamalla laatu/kehittämisryhmä joka tarkastelee näitä asioita säännöllisissä palavereissa.
	Kuvaus siitä miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille: Korjaavista toimenpiteistä tehdään muutos toimintakäsikirjaan,omavalvontasuunnitelmaan ja laadunvalvontasuunnitelmaan.Muutokset käsitellään yhteisessä henkilöstöpalaverissa ja varmistetaan kaikkien tiedonsaanti. Jos asiaan liittyy ulkopuolisia yhteistyötahoja tai asiakkaita heihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti toiminnanjohtajan tahollta.Yhteydenotto tapahtuu sekä kirjallisesti että suullisesti.
	Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta: Terveydenhuollon potilas- ja asiakastiedot ovat arkaluonteisia salassapidettäviä henkilötietoja.Henkilöstöämme velvoittaa salassapitovelvollisuus vakavan rangaistuksen uhalla.Potilastietojen käsittelystä on erillinen tietosuojaseloste, joka on asiakkaiden nähtävillä nettisivuillamme sekä liitetty mukaan palvelu- hoito- ja kuntoutussuunnitelman liitteksi . Tietosuojaselosteesta ilmenee kirjattavat asiat, niiden käsittely ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. 
	Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja  tietosuojaasioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta: Potilas asiakirjoja käsittelee vain työsuhteessa oleva kyseisen asiakkaan hoitoon liittyvä henkilö. Luvan voi antaa vain toiminnanjohtaja.Ajatar-Hoivapalveluiden tietosuojavastaava huolehtii toiminnanjohtajan luvalla asianosaisten työntekijöiden perehdytyksestä potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin.
	Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: Tarja Peltonen p. 0442307767tarja.peltonen@ajatarhoiva.com
	Kuvaus  menettelytavoista joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta: Mikäli asiakkaalla tulee huomautettavaa palveluistamme ja selvitetään asia ensiisijaisesti asiakkaan kanssa keskustellen. Keskustelu sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet kirjataan asiakkaan tietoihin asiakastietojärjestelmään . Työntekijä ilmoittaa asiasta myös esimiehelleen, joka jatkaa asian selvittelyä tarvittaessa. Palautetta voi antaa aina suullisesti,kirjallisena sähköpostiin tai anonyymisti kirjeitse tai potilasasiamiehellemme. Jos potilas on edelleen tyytymätön kohteluunsa tai menettelyyn, hänvoi tehdä muistutuksen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.Muistutus tulee tehdä kirjallisena. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollonpalveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies.
	Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa: Toiminnanjohtaja käsittelee palautteet huolellisesti hoitotiimin kanssa.  Asiakaspalautteet luetaan ja käydään tarkasti läpi ja toimintaa pyritään kehittämään resurssien mukaan asiakkaita kuunnellen. Haluamme myös vastata asiakkaiden kysymyksiin ja palautteisiin.Jos asiakas niin toivoo, asiakkaaseen ollaan aina yhteydessä henkilökohtaisesti palautteeseen liittyen.Toiminnanjohtaja on muistutuksiin liittyen yhteydessä asiakkaaseen ja keskustelee vielä asian ja asiakkaan toiveet muistutuksen suhteen. Tämän jälkeen asia käsitellään asiaan liittyvien osallisten kanssa. Toiminnanjohtaja tekee muistutuksen johdosta ratkaisun ja lähettää sen kirjallisena asiakkaalle.Ratkaisussa ilmenee mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty ja miten asia on ratkaistu. 
	Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä: Asiakaspalautteet luetaan ja käydään tarkasti läpi ja toimintaa pyritään kehittämään niiden pohjalta resurssien mukaan asiakkaita kuunnellen. 
	Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta: Muistutus käsitellään puolueettomasti siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.Ratkaisussa ilmenee mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty ja miten asia on ratkaistu. Käsittelyssä syntyneet asiakirjat säilytetään omana arkistonaan.Mikäli muistutuksen käsittelyssä syntyneet asiakirjat sisältävät potilaan hoidon kannalta oleellista tietoa, ne voidaan liittää siltä osin potilasasiakirjoihin.
	11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi: Omavalvontasuunnitelmaa käydään läpi säännöllisesti ja tarkastellaan sen toteutumista ja päivityksen tarvetta. Koko suunnitelman päivitys tehdään vähintään kerran vuodessa. Jokainen työntekijä on velvollinen päivittämään oman mahdollisen vastuualueensa sekä ilmoittamaan puutteista ja havannoista työryhmälle sekä toiminnanjohtajalle.
	Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista: Päivitetyt tiedot omavalvontasuunnitelmaan korjataan heti sen tarpeen ilmitullessa. Päivityksen voi tehdä aihealueen vastaava työntekijä tai toiminnanjohtaja. Päivitetyistä muutoksesta ilmoitetaan sekä suullisesti henkilöstöpalaverissa ja sähköpostitse kaikille työntekijöille.Kerran vuodessa käytävässä päivityksessä käytetään koko työryhmän kanssa aikaa omavalvontasuunnitelman syvällisempään tarkasteluun ja käymme kohta kohdalta läpi toimintaamme.
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