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1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Palvelujen tuottajan nimi
               

Palvelujen tuottajan Y-tunnus

Geriwell Oy

2620670-1

Toimipaikan nimi
Toimipaikan postiosoite
               
Ristimäenkatu 11
               
Postinumero
               

A4
Postitoimipaikka
               
Mikkeli
               

50100

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Puhelinnumero

Heli Peltola (tj), vastaava sairaanhoitaja Sari Hellman

044 7262800

Postiosoite

Ristimäenkatu 11 A 4

               
Postinumero

Postitoimipaikka

50100

Mikkeli

Sähköposti
               

heli.peltola@geriwell.fi, sari.hellman@geriwell.fi

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta – ajatus pohjautuu voimassa oleviin toimialaa koskeviin lakeihin ja säädöksiin (mm. vanhus-palvelulaki).
Palveluja tuotetaan aikuisväestölle, mukaan lukien vanhukset ja vammaiset, sekä lapsiperheille.

Arvot ja toimintaperiaatteet
Toimintaamme ohjaavia arvoja ja toimintaperiaatteita ovat:
• eettisyys vuorovaikutustilanteissa, toiminnassa, työyhteisössä sekä eettisyyteen liittyvien kysymysten jatkuva
arviointi
• asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
• asiakkaan kodin kunnioittaminen
• ammatillisuuden ja toiminnan jatkuva kehittäminen keskeisenä toimintaperiaatteena

              
Toiminta-ajatus/ Perustehtävä

Tuottaa laadukkaita terveyteen, sairaanhoitoon ja huolenpitoon liittyviä palveluja asiakkaille tukien heidän
itsemääräämisoikeuttaan. Toiminta tapahtuu asiakkaan kotona.
Geriwell Senioriklinikka - täyden palvelun klinikka ikääntyneille
Senioriklinikan vastaanotolla kartoitamme asiakkaan tilanteen ja teemme yhdessä suunnitelman siitä miten
pidämme yllä hyvinvointia ja terveyttä. Tarjoamme henkilökohtaista ja suunnitelmallista terveydenhuoltoa.
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Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista.

Riskitilanteet (läheltä piti – tilanteet ja toteutuneet poikkeamat) käsitellään viipymättä yhdessä henkilöstön kanssa
ja dokumentoidaan tapahtuma sekä sen johdosta päätetyt toimenpiteet. Seuranta poikkeamasta ja siihen liittyvistä
toimenpiteistä sovitaan ja kirjataan, sekä tarkistus sovitun ajan jälkeen.
Riskien hallintaan kuuluu myös uuden työntekijän huolellinen perehdyttäminen ja henkilöstön säännölliset
koulutukset.

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

Henkilökunnan kanssa on tunnistettu keskeisiin asiakasprosesseihin, toimintaympäristöön sekä
omavalvontasuunnitelman eri osa-alueisiin liittyvät riskialueet.

4 Henkilöstö
Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

Toimitusjohtaja (1), sairaanhoitaja (2), lähihoitaja (2), sosionomi (1), yhteisöpedagogi (1), siistijä (1), hoiva-avustaja
(1), kotipalvelutyöntekijä (1)

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

Rikosterkisteriotteet tarkistetaan henkilöstöltä, mikäli he tulevat työskentelemään lapsien parissa.
Rekrytoinnissa tarkistetaan henkilöstön pätevyys Julkiterhikistä, sekä sosiaalipuolen pätevyys Julkisuosikista.

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

Henkilöstä ja opiskelijat perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan, turvallisen lääkehoidon suunnitelmaan,
salassapidon ehtoihin ja oikeaoppiseen laitteiden turvalliseen käyttöön, sekä kirjaamiskäytäntöihin. Perehdytykseen
nimetään yrityksestä henkilö.

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

Henkilöstöpalaverit pidetään säännöllisesti. Henkilöstölle järjestetään koulutusta ja kannustetaan tuomaan
ehdotuksia kiinnostavista ja tarpeellisiksi koettavista koulutuksista johdolle. Työhyvinvoinnista huolehditaan
työterveyden lisäksi järjestämällä virkistyspäiviä ja -tapahtumia. Kehityskeskustelut pidetään henkilöstölle 1 x
vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Vuositasolla tehdään täydennyskoulutussuunnitelma, jota täydennetään
tarvittaessa. Suunnitelmassa huomioidaan henkilöstön tasapuolinen mahdollisuus ja oma kiinnostus päästä
koulutuksiin. Henkilöstön oma erityisosaaminen huomioidaan ja sen kehittämiseen kannustetaan.
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Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Toiminta tapahtuu asiakkaan kotona. Työtilat asiakkaan kotona järjestetään olosuhteet huomioiden asiakkaan ja
työntekijän kannalta mahdollisimman turvallisiksi huomioimalla etenkin kriittiset kohdat asiakkaan kotona kuten wcja kylpyhuonetilat, kynnykset ja matot.

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

Työ tapahtuu asiakkaan tiloissa, jossa noudatetaan erityistä huolellisuutta lääkehuollon, haavahoidon ja
laboratoriokokeiden osalta työntekijän henkilökohtaisella suojauksella. Lääkehuollon välineet ja instrumentit
säilytetään yrityksen toimistossa lukitussa tilassa. Huomioidaan esteettömyys ja tilojen turvallisuus sekä
työergoniomia.

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

Jätteiden käsittelyyn kiinnitetään jatkuvsti huomiota erityisesti riskijätteiden kohdalla. Käytetyt neulat säilytetään
riskijäteastioissa, jotka toimitetaan riskijätteideän käsittelyyn säädetyllä tavalla eteenpäin. Työntekijän
henkilökohtaisesta suojauksesta huolehditaan ja velvoitetaan noudattamaan annettuja 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.

Sari Hellman sari.hellman@geriwell.fi, 044 726 2802/Anne Pölhö
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.

Toimipaikkana on asiakkaan koti ja hoitovälineet ovat pääsääntöisesti asiakkaan omia kuten haavahoitoon
tarvittavat välineet sekä henkilökohtaiset apuvälineet kuten rollaattori tai pyörätuoli. Yrityksellä on käytössään
kotisairaanhoitoon tarvittavat välineet kuten verenpainemittarit, verensokerimittarit ja tarvittava verinäytteisiin
kuuluva välineistö.
Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Yrityksen laitteista vastaava henkilö(t) huolehtii laitteisiin kuuluvien ohjeiden ajantasaisuudesta ja siitä, että ne ovat
aina saatavilla laitetta käytettäessä. Ohjeet päivitetään tarvittaessa ja henkilöstöä koulutetaan niiden käyttöön ja
valvotaan oikeaa käyttöä. Laitteet ja välineet testataan säännöllisesti.Huomioidaan myös kriittiset kohdat kuten uusi
työntekijä yrityksessä, lyhytaikaiset sijaiset ja esim. uusi laite asiakkaan kotona. Laitteen jäljitettävyys
varmistetaan, häiriö - ja vikatilanteissa vastuuhenkilö huolehtii välittömästi tiedottamisesta johdolle ja toimepiteistä.
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:

Taija Liukkonen, taija.liukkonen@mikkeli.fi, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli, 044 794 4307

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

Potilasasiamiehen tehtävänä on olla asiakkaiden käytettävissä tarvittaessa ja neuvoa asiakasta eteenpäin. Avustaa
tarvittaessa muistutuksen tekemisessä ja toimii potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien edistämiseki ja toteuttamiseksi.

               

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

Lääkehoidon suunnittelusta vastaa lääkäri yhteistyössä vastaavan sairaanhoitajan/ hoitajien kanssa . Lääkehoitoon
osallistuu koulutettu ammattitaitoinen henkilökunta, jokainen oman perustutkintotasonsa antamilla valmiuksilla.
Injektioiden pistäminen varmistetaan näytöillä ja tarvittaessa lisäkoulutuksella ja lääkärin antamalla kirjallisella
luvalla. Tämä perustuu tenttiin ja näyttöön. Lääkehoidon osaamista ylläpidetään täydennyskoulutuksilla ja
säännöllisin väliajoin päivitettävillä lääkehoidon tenteillä.
              
Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa.

Oikea lääke oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Asiakkailla lääkkeet kotona. Hoitaja huolehtii lääkkeiden
jakamisesta lääkärin määräysten mukaisesti. Reseptiuusinnat ja lääkkeiden säilytys asianmukaisen ohjeistuksen
mukaan. Tarvittaessa käytetään lukollista lääkelaatikkoa.

Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä.

Lääkkeet hävitetään apteekista tulevien ohjeiden mukaisesti huomioiden riskijäte. Riskienhallinta on
järjestelmällistä toimintaa, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään
toimintatavat riskienhallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallinta on osa
toiminnan yleistä johtamis- ja hallintojärjestelmää. Työyksikkötasolla tämä tarkoittaa yksikön olosuhteisiin sopivan
lääkehoitosuunnitelman laatimista riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan tärkeitä osa- alueita ovat:
riskinsietokyvyn määrittäminen eli punnitaan haitat ja hyödyt.
Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta, lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta.

Lääkehoitoa toteutetaan asiakkaan kotona ja lääkeohjeen ja -listan mukaisesti. Lääkitys tarkistetaan tarvittaessa ja
aina lääkärikäyntien yhteydessä ja tehdään tarvittavat muutokset jako-ohjeisiin. Lääkkeiden kulutusta seurataan
säännöllisesti kuten esimerkiksi dosettiin jaon yhteydessä.

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

Riskienhallinta on järjestelmällistä toimintaa, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan toimintaan liittyviä riskejä sekä
määritellään toimintatavat riskienhallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi.
Riskienhallinta on osa toiminnan yleistä johtamis- ja hallintojärjestelmää. Työyksikkötasolla tämä tarkoittaa yksikön
olosuhteisiin sopivan lääkehoitosuunnitelman laatimista riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan tärkeitä osaalueita ovat: riskinsietokyvyn määrittäminen eli punnitaan haitat ja hyödyt. Riskien tunnistaminen monikanavaisesti.
Punnitaan riskien toteutumisen todennäköisyys, merkitys ja hallinta.
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Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään.

Henkilökunta kirjaa lomakkeelle ja Hilkkaan haitsemansa läheltäpiti tilanteet ja riskit. Asiat käsitellään joko
välittömästi tai seuraavassa henkilöstöpalaverissa.

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan.

Riskianalyysi tehdään eli kerätään taustatiedot eli mahdolliset vikatilanteet, vaaratilanteet ja työtapaturmat.
Riskianalyysissä huomioidaan organisaatio, potilas/ asiakas, henkilöstö ja laitteet. Tavoitteena on löytää keskeisiä
ongelmia ja mahdollisia vaaroja yksikön toiminnassa. Virhetilanteissa esimerkiksi lääkepoikkeamat kirjataan ylös ja
niistä tiedotetaan välittömästi vastuuhoitajalle.

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

Korjaavista toimepiteistä tiedotetaan henkilöstölle mahdollisimman pian ja viimeistään henkilöstöpalaverissa. Myös
seurannat korjaavan toimepiteen vaikutuksesta tehdään.

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.

Potilastiedot kirjataan käytössä olevaan salasanoin suojattuun sähköiseen järjestelmään. Kirjaaminen suoritetaan
välittömästi potilas/asiakaskäynnin jälkeen tai sen aikana. Yrityksellä on käytössä FastROI Hilkka järjestelmä.
Sähköinen rekisteri, joka säilytetään lukitussa tilassa ja lukitulla ja salasanalla suojatulla tietokoneella.
Asiakasrekisterit on myös eritelty itsemaksavien ja kunnan asiakkaiden osalta eri asiakasrekistereihin siten, että
kunta saa tarvittaessa näiden asiakkaiden tiedot erikseen.
              
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta.

Henkilöstö perehdytetään tietosuoja asioihin heti henkilön rekrytoiduttua yritykseen. Perehdystystä ja päivistystä
järjestetään myös säännöllisesti, jolla varmistetaan kaikkien noudattavan samoja sääntöjä jatkuvasti.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Heli Peltola, heli.peltola@geriwell.fi, puh. 044 726 2801
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.

Palautteen antamiseen yritys neuvoo jo hoito - ja palvelusopimus teon yhteydessä. Palautetta voi antaa antaa
myös suuliseti kaikille yrityksen työntekijöille ja kaikilla on myös velvollisuus tuoda palaute johdon tietoon
viipymättä. Palautteeseen vastataan mahdollisimman pian ja ryhdytään vaadittaviin toiempiteisiin ja keskustellaan
asianosaisten kanssa. Tarvittaessa ilmoitus Aluehallintovirastoon.

              
Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa.

Palautteet käsitellään aina viipymättä, kirjataan ja suoritetaan tarvittaessa toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ja
tarkistetaan tilanne vielä myöhemmin. Kaikki vaiheet kirjataan ja tiedotetaan palautteen antajalle.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä.

Palaute on aina mahdollisuus toiminnan kehittämiselle ja tämä huomioidaan aina. Mikäli palaute antaa aihetta
toiminnan muutokselle seurataan uutta prosessia säännöllisin määrä -ajan ja tehdään tarvittavia tarkistuksia. Mikäli
palaute muuttaa toimintamallia pysyvästi tämä vahvistetaan ja tiedotetaan koko henkilöstölle.

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 kirjataan ja se käsitellään asianosaisten kanssa puolueettomasti. Kaikki muistutuksesta syntyneet
asiakirjat säilytetään erillään potilas/asiakastiedoista ja omana arkistonaan. Muistutuksen käsittelystä annetaan
päätös 3 viikon kuluessa asianosaiselle.
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11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi
Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta.

Omavalvonnan toteutumisen seuranta on jatkuvaa.
Omavalvonnan eri osa-alueita tarkastellaan tarvittaessa henkilöstöpalavereissa ja aina tarvittaessa muutenkin.

              
Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja allekirjoitetaan. Henkilöstö perehtyy päivitettyyn suunnitelmaan
ja muutokset tiedotetaan myös henkilöstöpalaverissa. Tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään usemminkin eli aina
muutostilanteissa viipymättä ja tiedotetaan henkilöstölle.

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

Paikka ja päiväys
               

7.8.2017

Allekirjoitus
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Nimen selvennys         

Heli Peltola/
       

Sari Hellman

Omavalvontasuunnitelman liitteet:

Reskisteriseloste
Palveluun liittyvä palautelomake
Ilmoitus asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai sen uhasta
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