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1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Palvelujen tuottajan nimi
               

Palvelujen tuottajan Y-tunnus

Juvan Kodinonni Oy

1857307-7

Toimipaikan nimi
Toimipaikan postiosoite
               
Väätäisentie 2 c
               
Postinumero
               

20
Postitoimipaikka
               
Juva
               

51900

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Puhelinnumero

Mari Harmoinen

0400563187

Postiosoite

Väätäisentie 2 c 20

               
Postinumero

Postitoimipaikka

51900

Juva

Sähköposti
               

mari.harmoinen@juvankodinonni.fi

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ja toimintaperiaatteet

- Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
- Asiakaslähtöinen työskentely, asiakkaan arjessa mukanaa oleminen
- Kokonaisvaltaisuus
- Ammatillisuus ja sen kehittäminen
- Kuntouttava työote

              
Toiminta-ajatus/ Perustehtävä

Tuotamme monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti kotiin vietäviä palveluja aikuisväestölle, ikäihmisille, vammaisille ja
lapsiperheille. Toimimme asiakaslähtöisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen tukemalla yksilöllisesti asiakkaan
pärjäämistä omassa kodissaan.
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3 Omavalvonnan organisointi ja johtaminen
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Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista.

Haittatapahtumat ja riskitilanteet (esim. läheltä piti-tilanteet sekä poikkeamat) käydään läpi yhdessä henkilöstön
kanssa. Päätetään toimenpiteistä ja seurannasta, dokumetoidaan ne ja sovitun ajan jälkeen tarkastellaan asiaa.

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

Toimintaan, työskentelyyn, asiakasprosesseihin liittyvät keskeiset riskit on kartoitettu yhdessä henkilöstön kanssa,
peilaten omavalvonnan eri osa-alueisiin.

4 Henkilöstö
Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

- 1 vastaava sairaanhoitaja
- 2 lähihoitajaa
- 2 kotipalvelutyöntekijää
- 1 siivous- ja tukipalvelutyöntekijä

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

Rekrytoinnin yhteydessä varmistetaan kelpoisuus Julkiterhikistä tai Julkisuosikista.
Lasten kanssa työskenteleviltä pyydetään nähtäväksi rikosrekisteriote.

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

Uuden henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa käydään läpi omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma,
tietoturvaa sekä salassapitoa koskevat asiat sekä kirjaamiseen liittyvät käytännöt. Laitteiden ja tarvikkeiden
käyttöön ohjataan. Perehdytyksellä vastuuhenkilö.

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

Koulutustilaisuuksia kartoitetaan ja henkilöstölle järjestetään mahdollisuus osallistua, oma mielenkiinto ja
suuntautuminen huomioidaan. Toistuvat koulutukset kuten EA ja lääkehoito käydään säännöllisesti vaadittuna
aikana. Erityisosaamista arvostetaan ja myös omaehtoiseen kouluttautumiseen kannustetaan ja järjestetään aikaa.
Henkilöstöllä on käytettävissä työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitäviä tyhy-päiviä ja tapahtumia pidetään
yhteisesti. Kehityskeskustelut pidetään kerran vuodessa.
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5 Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet
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Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Toimintaympäristönä on asiakkaan koti. Turvallisuuteen, ergonomiaan ja yleensäkin olosuhteisiin liittyvät tekijät
huomioidaan. Kriittisiä kohtia kodeissa ovat mm. kylpyhuone-, sauna- ja wc-tilat, keittiö, kynnykset, portaat ja matot
sekä piha-alueet, jotka pyritään järjestämään mahdollisimman turvallisiksi ja esteettömiksi sekä asiakkaan että
työntekijän kannalta.

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

Asiakkaan kotona työskenneltäessä huomioidaan turvallisuus ja huolellisuus sekä ergonomiset tekijät. Erityistä
tarkkaavaisuutta on noudatettava toteutettaessa lääkehoitoa, laboratorionäytteiden ottoa, haavahoitoa tai muuta
sairaanhoidollista tehtävää, jolloin työntekijän täytyy huolehtia myös itsensä suojaamisesta.
Mikäli lääkkeiden säilyttäminen ei ole turvallista asiakkaan kotona, säilytetään ne toimistolla lukkokaapissa.

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

Riskijätteet (neulat, pistävät, viiltävä jäte) lajitellaan niille tarkoitettuihin suljettaviin astioihin ja toimitetaan
paikalliseen avohuollon apteekkiin hävitettäväksi. Kontaminoituneet veri- ym. näytteenottoputket toimitetaan
laboratorioon niille osoitettuun riskijäteastiaan. Kaikissa vaiheissa työntekijän on huolehdittava omasta
turvallisuudesta ja suojauksesta.

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 Pihlastie/ Sanna Purhonen, p. 0400 562 873, hoitajat@juvankodinonni.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.

Yrityksellä on käytössä kotisairaanhoitoon tarvittavia välineitä mm. verenpaine- ja verensokerimittarit, vaaka sekä
suonivernäytteenottoon ja injektioiden pistämiseen tarvittavaa välineistöä. Asiakkailla kotona olevat apuvälineet
(rollaattorit, pyörätuolit, nostolaitteet sekä erilaiset turvalaitteet ym) ja tarvikkeet ovat joko apuvälineyksiöstä
lainattuja tai asiakkaan omia. Haavanhoitotarvikkeet sekä erilaisii mittaamisiin tarvittavta välineet ovat
pääsääntöisesti asiakkaan omia.
Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Laitteista ja välineistä vastaavat henkilöt huolehtivat yrityksen käytössä olevien laitteiden testauksesta ja
luotettavuuden arvioinnista sekä tarvittaessa käyttöön opastuksesta. Asiakkaiden kotona olevien laitteiden
toiminnasta huolehditaan. Vika- tai häiriötilanteissa asiasta ilmoitetaan muille työntekijöille ja esimiehelle se´kä
tehdään tarvittavat toimenpiteet sen korjamiseksi.

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 (1227/2016) 18 §.
Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa: ______________________________________asti.
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6 Potilasasiamies
Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot:

Taija Liukkonen, taija.luikkonen@mikkeli.fi, Maaherrankatu 9-11 50100 Mikkeli, puh. 044 7944307

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

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaamiseksi, oikeuksien edistämiseksi ja
toteuttamiseksi. Neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä avustaa asiakasta muistutuksen
tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa ja
antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle.
               

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

Lääkehoidon kokonaisuudesta vastaa vastaava sairaanhoitaja. Lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty
henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako. Lääkehoidon toteutukseen osallistuu henkilöstöstä kukin
osaamisensa ja koulutuksensa mukaan.
Henkilöstö on suorittanut Love-koulutuksen ja todentanut osaamisensa tenteillä ja näytöillä. Osaamista ylläpidetään
täydennyskoulutuksilla sekä määräajoin tehtävillä lääkehoidon tenteillä.
Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain tai aina jos tapahtuu toiminnan kannalta oleellisia muutoksia.
Asikkaan lääkitys tarkistetaan kerran vuodessa tai sikäli kun lääkäri sen tarpeelliseksi katsoo.
              
Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa.

Poikkeamatilanteessa ensimmäisenä tarkastetaan mitä on tapahtunut ja mikä on asiakkaan tilanne. Tilanteen
vakavuudesta riippuen hoidetaan tilanteen jatko ja tehdään tarvittavat ilmoitukset. Täytetään
lääkepoikkema-ilmoitus ja käydään tapahtunut läpi henkilöstön kanssa.

Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä.

Asiakkaalta palautuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet palautetaan avohuollon apteekin keräyspisteeseen.

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 terveydenhuollon 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.

Asiakkaita ja hänen omaisiaan ja läheisiään kannustetaan ja kehotetaan antamaan palautetta. Palautteen
kasvoteusten, puhelimitse, sähköpostilla tai siihen atrkoitetulla lomakkeella. Palautteen voi antaa myös kaikille
työntekijöille, jotka tuovat sen esimiehen tietoon.
Palaute huomioidaan ja käydään sen aiheuttamiin toimiin ja asia selvitetään asianosaisten kesken.

              
Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa.

Saatu palaute käsitellään mahdollisimman pian, keskustellaan asianosaisten kesken ja tehdään tarvittavat
korjaavat toimet sekä seuranta. Asian kulku kirjataan ja saatetaan tiedoksi palautteen antajalle.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä.

Asiakaslähtöisessä toiminnassa saatu palaute huomioidaan ja sitä käytetään toiminnan kehittämisen pohjana. Sen
peruteella voidaan muuttaa käytäntöjä ja toimintatapoja sekä parantaa palvelua enemmän asiakkaan tarpeita
vastaavaksi.

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 käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti asiaosaisten kesken. Tehdään kirjaukset, jotka
säilytetään omassa arkistossaan. Käsittelyssä sovitaan menettelytavoista ja päätöksistä ja ne saatetaan tiedoksi
asianosaisille kohtuuullisen ajan puitteissa.
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11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi
Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta.

Omavalvonnan toteutumieen seuranta on jatkuvaa, arjessa tapahtuvaa. Omavalvonnan osa-alueita tarkastellaan
ajoittain ja käydään niitä läpi henkilöstön kanssa.

              
Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain tai aina kun toiminnassa tapahtuu sitä vaativia muutoksia.

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

Paikka ja päiväys
               

Juvalla 23.4.2018

Allekirjoitus
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Nimen selvennys         

Mari Harmoinen
       
Omavalvontasuunnitelman liitteet:

Rekisteriseloste
Palveluun liittyvä palaute
Kodinonnen palautelomake
Ilmoitus asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai sen uhasta
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