Yksityisen terveydenhuollon
omavalvontasuunnitelma
1 (8)

1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Palvelujen tuottajan nimi
               

Palvelujen tuottajan Y-tunnus

Palveluneliö Oy

1918382-0

Toimipaikan nimi

Palveluneliö Oy
Toimipaikan postiosoite
               
Kalliontie 7
               
Postinumero
               

Postitoimipaikka
               
Oitti
               

12100

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Puhelinnumero

Satu Hietanen/ vastuulääkäri Santeri Virta

0407276011

Postiosoite

Kalliointie 7

               
Postinumero

Postitoimipaikka

12100

Oitti

Sähköposti
               

satu.hietanen@palvelunelio.fi

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ja toimintaperiaatteet

Palveluneliön tavoitteena on täydentää kunnallista kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa, sekä tuottaa asiakkailleen
sellaisia kotiin tarjottavia palveluista, joita he tarvitsevat voidakseen asua kotona laadukkaasti. Tarjoamamme
kotisairaanhoidon ja kotihoidon tukipalvelut ovat vaihtoehto julkisen palveluntarjonnan rinnalle.
Tarjoamme laadukasta, asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitoa asiakkaillemme. Asiakkaita kohdellaan
tasavertaisesti ja yksilöinä asiakkaan omia voimavaroja tukien ja turvallisuuden tunnetta vahvistaen.
Asiakaslähtöisyyden lähtökohtana on suunnitella palvelu yksilöllisesti mahdollisimman hyvin, asiakkaan omia
tarpeita ja toiveita vastaavaksi.
Asiakkaan hoidon laadun turvaamme huolellisella suunnittelulla, ammattitaitoisella hoidolla, kirjaamisella sekä
hyvällä tiedonkululla henkilöstön kesken.
Sitoudumme työssämme noudattamaan lainsäädäntöä ja sopimuksia, sekä pohjaamme työmme laatusuositusten,
sekä eettisten ohjeiden vaatimuksiin. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä henkilöstön, asiakkaiden, sekä
sidosryhmien kanssa.
              
Toiminta-ajatus/ Perustehtävä

Toiminta-ajatuksemme on tarjota kotisairaanhoitoa ja sairaanhoitajan palveluita väestölle ikään katsomatta.
Asiakkaitamme ovat kunnat, yksityistaloudet ja yritykset.
Haluamme tarjota laadukasta ja kokonaisvaltaista palvelua, jonka lähtökohtana on asiakkaan tarpeet. Asiakkalle
tarjoamme kokonaisvaltaista sairaanhoidollista ja kotihoidon palvelua, niin että yrityksen henkilökunta antaa
asikkaalle samalla käynnillä moniammatilliset palvelut.
Palvelujamme tilataan täydentämään julkishallinnon palveluja, sekä helpottamaan yksityisten kotitalouksien
arjenhallintaa.
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Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista.

Toimitusjohtaja yhdessä vastuulääkärin kanssa varmistaa, että hoitotyö on järjestetty lainsäädännön edellyttämällä
tavalla ja viranomais-säännösten mukaisesti.
Palveluneliön toimitusjohtaja vastaa henkilökunnan riittävästä koulutustasosta, varmistaa henkilökunnan
koulutuksen vastaavan työn vaativuutta, sekä toimintaympäristön ja työvälineiden asianmukaisuudesta.
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että potilas-asiakirjat laaditaan ja säilytetään lainsäädännön vaatimalla tavalla.
              
Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Palveluneliön vastuuhoitajat varmistavat, että uudet työntekijät perehdytetään toiminnan vaatimalla tavalla, niin että
asiakkaiden hoito pystytään kaikissa olosuhteissa tuottamaan vastuullisesti ja laadukkaasti.
Koko hoitohenkilökunnan osaaminen kartoitetaan säännöllisin väliajoin. Yksilötasolla katsotaan koulutustarpeet ja
järjestetään täydennyskoulutusta.

4 Henkilöstö
Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

Yksi sairaanhoitaja, seitsemän lähihoitajaa, yksi lähihoitaja-oppisopimusopiskelija, kolme hoiva-apulaista

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

Työntekijöitä haetaan mol.fi sivuston kautta. Työntekijät haastatellaan ja kaikilta vaaditaan rikosrekisteri.

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

Asiakkaista on olemassa henkilökohtainen perehdytyskansio, josta löytyy perustiedot asiakkaista. Kansio
päivitetään hoitoisuuden muuttuessa.
Perehdytys uusille hoitajille tapahtuu sairaanhoitajan ja kokeneen lähihoitajan toimesta.
Lääkehoitosuunitelma ja käytännöt käydään jokaisen uuden henkilön kanssa läpi. Love-lääkehoitotentti suoritetaan
ja vastuulääkäri kirjoittaa lääkeluvat.
Uudet työntekijät saavat opastuksen potilastietojärjestelmään.
Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta. Täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, osaamisen,
ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut.

Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut ja pariohjaajakeskustelut. Yrityksellä on oma kehittämis ja
koulutussuunnitelma, joiden avulla huolehditaan työntekijän ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja ylläpidosta.
Koulutuksia suunnitellaan tukemaan työn vaatimusta ja suunnitelmassa huomioidaan työntekijän toiveet.
Yritys käyttää työaikasuunnittelussa autonomista työaikasuunnittelua, joka lisää työhyvinvointia.
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Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Asiakkaat asuvat omissa kodeissaan.

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

Toimistotiloihin jokaisella työntekijällä on avain. Asiakkaan lääkkeet voidaan tarvittaessa säilyttää toimistolla
Kalliontiellä, jossa lukittu lääkehuone. Lääkehuoneeseen avain vain sairaanhoitajalla ja vastuuhoitajalla.

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

Siivous Palveluneliön toimesta tapahtuu yrityksen välineillä ja laadukkailla, tarvittaesssa allergiatestatuilla aineilla.
Asiakkaan pyykit pestään yrityksen tiloissa, tai toimitaan pesulaan.
Roskat erittelemme asiakkaan asuinympäristön säännösten mukaisesti.
Teräville välineille on omat säilytysastiat, jotka toimitamme apteekkiin astoiden täyttyessä.

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.

Satu Hietanen 0407276011 satu.hietanen@palvelunelio.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.

Laitteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja, turvallisia ja toimintakelpoisia. Laitteet ovat kalibroituja.
Vialliset laitteet poistetaan käytöstä.
Kotisairaanhoidolla ja sairaanhoitajan vastaanotolla on käytössä RR- mittiari, verensokerimittari, kol-mittari,
haavanhoitovälineitä ja näytteenottovälineitä
Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Jokaisella työntekijällä on vastuu tarkistaa välineiden kunto. Välineiden ollessa epäkunnossa laitteet huolletaan tai
poistetaan käytöstä.

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:

Leena Ahtinen p. 0407270612

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

Palautteet toimitetaan potilas-asiamiehelle, joka toimii asiakkaan tukena. Potilasasiamies käy tarvittessa asiakkaan
luona hoitoneuvottelussa, sekä opastaa ja ohjaa asiakasta. Potilasasiamies antaa palautteen
asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella ja reagoi heti, jos palautetta tulee hoidon laadusta tai muusta hoitoon
vaikuttavasta asiasta.
Palaute on henkilökohtaista/yrityskohtaista, joko suullista tai kirjallista.
               

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

Vastuulääkäri ja vastaavahoitaja vastaavat lääkehoitosuunitelman laadusta, niin että se on voimassaoleva ja
noudattaa viranomaisohjeita ja lainsäädäntöä.
Lääkehoitosuunitelma päivitetään säännöllisesti vuosittain.

              
Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa.

Lääkehoidon käytännön toteuttamista seurataan säännöllisesti. Lääkevirheet kirjataan ja käsitellään, tehden
korjaavat toimenpiteet. Lääkevirheet kirjataan asiakkaan tietoihin. Asikas tai hänen omaisensa saa tiedon
lääkepoikkeamatapahtumasta, sekä korjaavasta toimenpiteestä.

Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä.

Asiakkaiden vanhat lääkkeet poistetaan käytöstä ja toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi. Sopimus Oitin apteekin
kanssa.

Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta, lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta.

Palveluneliön toimesta annettavat lääkkeet, lääkkeiden käyttöohjeet ja säilytysohjeet on määritelty
asiakaskohtaisesti.
Lääkkeet tilataan yksilöllisesti ja kuljetetaan saatujen ohjeiden mukaisesti asiakkaalle. Lääkkeiden säilytyspaikka
on asiakkaan koti. Tarvittessa toimiston lukollinen lääkekaappi. Lääkkeet jaetaan asiakkaan kotona tai toimistolla.
Noudatamme asiakkalla hyvää aseptista työmenetelmää jakaessamme lääkkeitä.

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

Riskikartoitukset tehdään kahden vuoden välein ja tarvittessa, mikäli toiminnassa tai tiloissa tapahtuu muutoksia.
Riskikartoituksessa käydään läpi vaaratilanteet, palastus-suunnitelma, palo ja terveystarkastus. Käsitellään
samalla työsuojelun toimintamalli, työkyvyn tukeminen, tietoturvaohjeistus, työnohjaus,
työpaikkaselvitys.Tarkastuksista on tehty pöytäkirjat.
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Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään.

Haittatapahtumat ja lähelläpititilanteet käsitellään suullisesti ja kirjallisesti. Haittatapahtumista raportoidaan ja ne
analysoidaan kuukausikokouksessa.
Vastuu riskienhallinnassa, tiedon hyödyntämisessä ja kehitystyössä on palveluntuottajalla, mutta työntekijä vastaa
tiedon saattamisesta johdon tietoon.
Jos tapahtuu vakava ja korvauksia aiheuttava haittatapahtuma, asiakasta ja omaisia ohjataan korvausten
hakemisessa.
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan.

Laatupoikkemien ja läheltäpititilanteiden sekä haittatapahtumien varalle on määritelty korvaavat toimenpiteet, joilla
estetään tilanteen toistuminen. Tällaisia toimenpiteitä ovat syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen
muuttaminen. Korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantailmoitukset, sekä tiedotetaan henkilökuntaa suullisesti.

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

Asiakkaaseen kohdistuneet haittatapaukset kirjataan asiakkan tietoihin. Korjaavista toimenpiteistä laaditaan
muistio. Muistio jaetaan tarpeellisille tahoille ja mapitetaan työsuojelukansioon. Suullinen tiedottaminen.

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.

Kotihoidon/kotisairaanhoidon ja sairaanhoitajan vastaanoton asiakkaiden seurannasta tulee olla riittävät merkinnät
hoidon toteuttamisen ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Jokaisesta asiakkaasta kirjataan käynneillä merkinnät
potilastietojärjestelmään.
Asiakastiedot ovat potilastietojärjestelmässä ja manuaalinen aineisto lukitussa arkistokaapissa. Salasanat ovat
henkilökohtaisia.
              
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta.

Työntekijän kanssa käydään läpi potilastieto-ohjelman käyttö ja sen merkitys asiakkaan voinnille ja hoihon
jatkuvuudelle.
Jokainen kirjautuu henkilökohtaisesti potilastietojärjestelmään.
Paperinen aineisto on lukitussa kaapissa.
Asiakastiedot säilytetään 10 vuotta. Sopimuksen mukaan tilaajalle toimitetaan tarvittaessa asiakaspaperit.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Hietanen Satu. satu.hietanen@palvelunelio.fi
p. 040 7276011
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.

Asiakkaille tehdään kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskysely.
Palautetta otemme vastaan suullisesti ja kirjallisesti. Osaamme ottaa vastaan positiivisen ja negatiivisen
palautteen.

              
Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa.

Asiakastyytyväisyyskyselystä tehdään analyysi ja yhteenveto, joka käydään läpi työyhteisössä.
Reaaliaikaisesti vastaamme muuhun tulleeseen palautteeseen, käsittelemme ne välittömästi.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä.

Asiakaspalautteiden käsittelyn tavoittena on toiminnan kehittäminen ja hyvä hoito. Vastaamme palautteeseen
välittömästi. Palautteiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma ja näin parannamme toimintatapaamme,
saaden asikasystävällistä, laadukasta hoitoa asiakkaan eduksi.

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.

Muistutukset osoitetaan palveluneliön toimitusjohtajalle, joka kerää tapahtumatiedot vastausta varten.
Vastaus annetaan välittömästi, kun asioiden kulku ja tapahtumat on selvitetty.
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11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi
Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta.

Palveluneliön esimies ja vastuuhoitajat valvovat omavalvontasuunitelman noudattamista.

              
Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista.

Kotisairaanhoidon omavalvontasuunitelma päivitetään kerran vuodessa.

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

Paikka ja päiväys
               

Hausjärvi 9.11.2018

Allekirjoitus
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Nimen selvennys         

Satu Hietanen
       
Omavalvontasuunnitelman liitteet:
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Lisätietoja:

Tallenna
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