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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: Mikkelin Kotikaari ry
	Palvelujen tuottajan Ytunnus: 0667 834-9
	Toimipaikan nimi: Mäntypuiston palvelutalo
	Toimipaikan  postiosoite: Sairaalantie 1
	Postinumero: 52700
	Postitoimipaikka: Mäntyharju
	Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Hannele Jaatinen 
	Puhelinnumero: 040 9001299
	Postiosoite: Sairaalantie 1
	Postinumero_2: 52700
	Postitoimipaikka_2: Mäntyharju
	Sähköposti: hannele.jaatinen@kotikaari.fi
	Arvot ja toimintaperiaatteet: Asiakaslähtöisesti 1) turvallisen kodinomaisen palveluasumisen ja arvokkaan elämän mahdollistaminen, omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen sekä asiakkaan itsemääräämisoikeuden arvostaminen 2) asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuvan asumispalvelun tarjoaminen noudattaen näyttöön ja käypähoitosuosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä ja kirjallisiin hoito-ja palvelusuunnitelmiin perustuenOsallistavasti 1) tuoda sisältöä ja hyvää oloa asukkaan elämään kunnioittavalla kohtaamisella, virikkeellisellä toiminnalla ja yhteisillä tapahtumilla 2) henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan uuden luomiseen ja osallistamaan asiakkaita oman toimintakyvyn ylläpitämiseen Vastuullisesti 1) sosiaali- ja terveysministeriön (stm) ja aluehallintoviraston (avi) suositusten mukaisten resurssien (henkilöstö ja tilat) turvaaminen 2) asiakkaan paras sekä luottamus antavat vankan perustan asiakaspalvelussa 3)paikallisuus ja kumppanuus- yhteistyö mahdollistavat kestävien ratkaisujen toteuttamisen lisäten yhteiskuntavas- tuullisuuttaTaloudellisesti 1) toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja samalla kilpailukykyistä2) rakenteelliset ratkaisut sekä ketteryys toiminnassa ja sen uudistamisessa tuovat kilpailuetua 3) tavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi
	Toimintaajatus Perustehtävä: Mikkelin Kotikaari ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka omistaa ja vuokraa asuntoja omakustannusvuokrilla vanhuksille sekä muistihäiriöitä sairastaville.  Yhdistys tarjoaa ympärivuorokautista palvelua osana kunnallista vanhusten palvelurakennetta.  Palveluihin kuuluvat asumis-, hoiva-, hoito- ja tukipalvelut. 
	Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista: Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja arvioi ja vastaa siitä, että terveydenhuollon palveluja annettaessa toiminta täyttää sille laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Hän valvoo, että yksikössä on asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta ja toiminta on lääketieteellisesti asianmukaista. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös valvoa, että toiminnassa otetaan huomioon potilasturvallisuus esim. tilojen ja laitteiden suhteen.
	Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen: Omavalvontasuunnitelmaan ja laatujärjestelmään perehdyttäminen on osa jokaisen työntekijän ja opiskelijan perehdytystä. Perehdytyksen toteutumista seurataan perehdytyslomakkeella, johon sekä perehdyttäjä että perehdytettävä kuittaavat omalla allekirjoituksellaan. Lääkehoidon perehdytykseen käytetään omaa perehdytyslomaketta, jonka myös molemmat osapuolet allekirjoittavat. 
	Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta: Henkilökuntaa yhteensä 18 henkilöä. Palvelutalojohtaja, 1 sairaanhoitaja, 11 lähihoitajaa, 1 hoiva-avustaja, fysioterapeutti (tarvittaessa), 1 geronomi (osa-aik.) ja 1 keittiötyöntekijä (osa-aik.) sekä toimitusjohtaja ja toimistosihteeri.
	Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista kelpoisuuden varmistaminen httpsjulkiterhikkivalvirafi  kielitaidon varmistaminen lasten kanssa työskentelevien rikosrekisterin tarkistaminen jne: Vakinaisesti täytettävät tehtävät ja pitkäaikaiset sijaisuudet julistetaan haettavaksi joko pelkästään sisäisellä haulla tai sitten MOL:n kautta ja lehti-ilmoituksella. Huolehditaan, että valittavilla on riittävä osaaminen ja perustutkinnot.  Perehdytettyjä sijaisia työllistetään sijaisuuksiin ja uusia tekijöitä perehdytetään ennakoivasti. Hakijat haastatellaan johtoryhmän ja/tai palvelutalojohtajan toimesta ja haastattelussa arvioidaan työnhakijan soveltuvuutta ja asennetta työhön. Työsuhteissa käytetään koeaikaa.  Ammattirekisteriin merkintä tarkistetaan Valviran (Terhikki) rekisteristä.
	Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja laitteiden ja tarvikkeiden käyttöön: Perehdytys toteutetaan työsuhteen alussa perehdytysohjeiden mukaisesti. Käytännön työskentelyyn perehtyminen tapahtuu pääsääntöisesti parityöskentelynä. Käytössä on perehdytyskansio, mistä löytyy toiminta-ohjeita ja -käytäntöjä. Perehdytyksen toteutuminen varmistetaan työntekijän ja työnjohdon allekirjoittamalla lomakkeella. Lääkehoidon perehtyminen tapahtuu erillisen lääkehuollon perehdytyssuunnitelman mukaisesti. 
	Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta Täydennyskoulutussuunnittelu ja seurantamenettelyt osaamisen ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta kehityskeskustelut: Henkilöstön koulutukseen varataan määrärahat budjetissa, ja huolehditaan määräajoin päivitettävien taitojen ylläpitämisestä, kuten ensiaputaidoista ja lääkehuollosta. Henkilöstön oma-aloitteista koulutuksiin hakeutumista tuetaan. Koulutuksen toteuttamisessa huomioidaan toimintasuunnitelmassa suunnitellut painopistealueet ja koulutussuunnitelman sisältö. Koulutustarvetta määritellään tarvittaessa vuoden aikana, mikäli ilmenee osaamistarpeen vaatimuksia esim. asukkaisiin liittyen.Osaamista ja koulutuksen tarvetta arvioidaan kehityskeskusteluissa.
	Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa: Asiakkaiden kodit ovat esteettömiä ja avaria. Käytävillä on tukikaiteita ja opasteita. Kaikki talon ulko-ovet ovat lukittuina asiakasturvallisuuden vuoksi. Asiakkaiden turvallisuutta on lisätty mm. paikantavien Wega-rannekkeiden ja yhteistilojen kameravalvonnan avulla. Yöaikaista valvontaa on lisätty turvajärjestelmän antamilla mahdollisuuksilla, kuten liiketunnistimien ja mahdollisen, asukkaan lupaan perustuvan kamerakuvan avulla. Lääkkeiden säilytykseen ja jakoon oma huone, mikä on jatkuvasti lukittuna. Asiakkaiden lääkkeitä säilytetään omissa lääkelaatikoissa lukituissa kaapeissa lääkkeenjakohuoneessa. 
	Kuvaus tilojen järjestämisestä kulunvalvonnasta sekä murto ja palosuojauksesta Erityistä huomiota kuvauksessa tulee kiinnittää lääkehuolto ja laboratoriotiloihin: Käytössä olevat järjestelmät ovat: turvahälytysjärjestelmä, kameravalvonta,lukitusratkaisut, automaattinen paloilmaisin ja -sammutusjärjestelmä. Turvallisuutta ja järjestelmien toimivuutta seurataan uhkaavien tilanteiden seurannalla, sisäisillä palotarkastuksilla, palotarkastuksilla, eri laitteille/laitteistoille tehdyillä jatkuvasti voimassa olevilla huoltosopimuksilla, suunnitelmien sovituilla päivitysväleillä. Henkilöstön ammattitaidolla ja sovituilla menettelytavoilla pyritään ennalta ehkäisemään tilanteet, joissa vaara tai uhka voisi kohdistua asiakkaaseen itseensä tai muihin asiakkaisiin.  
	Kuvaus siivouksen jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartuntavaarallisiin jätteisiin liittyviin käytäntöihin STTVn oppaita 32006: Siivous toteutetaan huoneistojen ja yhteistilojen osalta ostopalveluna.  Asiakkaan henkilökohtainen pyykki pestään ja lajitellaan palvelutaloyksikössä ja liinavaatteet vuokrataan ja pesetetään pesulassa. ESBL-kantajien kohdalla käytössä huonekohtaiset pyykkien säilytyspussit. Jätehuollossa noudatetaan jätteiden lajitteluun liittyviä ohjeita ja määräyksiä.
	Vastuuhenkilön nimi ja yhteistiedot: Tuula Anttalainen 050 5997029
	Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: Terveyden- ja sairaanhoidon välineistönä ovat käytössä mm. verenpainemittarit, korvalamppu,  näytteenottovälineet ja tuolivaaka. Palvelutalon omia apuvälineitä ovat mm. sähkökäyttöiset vuoteet, liinanostimet, seisomanojanostin, pyörätuolit, rollaattorit, pesulaveri, säädettävä suihkutuoli, tasoford ja siirron pienapuvälineet.Apuvälineasioiden vastuuhenkilönä toimii fysioterapeutti ja lisäksi on nimetty yksikkökohtainen vastuuhenkilö.
	Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta: Vaaratilanneilmoituksen tekemisestä on ohjeistus. Henkilökunnan on seurattava laitteiden kuntoa ja toimivuutta ja ilmoitettava vastuuhenkilölle havaitsemistaan puutteista. Henkilökunta perehdytetään laitteiden käyttöön.
	Säteilyturvallisuuskeskuksen turvallisuuslupa myönnetty: 
	Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa 1: 
	Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot: Päivi Matilainen, p.044 7840392, Kappalaisenkatu 8, 50170 Mikkeli
	Kuvaus menettelytavoista  ja potilasasiamiehen tehtävien määrittely  neuvontatehtävä avustustehtävä tiedotus ja koulutustehtävä palvelujen laadun seuranta ja palautteen antaminen: Sosiaali- ja potilasasiamies: • neuvoo ja ohjaa potilas- ja asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa• avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa potilaan/asiakkaan oikeuksista• toimii potilaiden/asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
	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 perustuu Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen tehostetun- ja tavallisen palveluasumisen lääkehoitosuunnitelmaan, joka pohjautuu THL:n Turvallinen lääkehoito-oppaaseen (2015). Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja aina, jos lääkehoidon käytännöissä tapahtuu muutoksia. Lääkehoito toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.Kaikki hoitajat osallistuvat lääkehoidon toteutukseen  ja tarkemmat kuvaukset vastuista ja tehtävistä on kirjattu lääkehoitosuunnitelmaan. Vammais- ja vanhuspalveluiden ylilääkäri, Marju Asikainen vahvistaa allekirjoituksellaan palvelutalon lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma on päivitetty vuonna 1/2020.
	Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa: Lääkehoitosuunnitelman pohjalta on käytössä poikkeamalomake, mihin merkitään kaikki havaitut lääkepoikkeamat ja läheltäpiti -tilanteet.Tämä lomake on sähköisenä DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmässä. Poikkeamat käsitellään ja sovitaan keinoista, joilla poikkeamat ehkäistään vastaisuudessa. Poikkeamat myös tilastoidaan ja raportoidaan palvelunostajalle. Esimies seuraa ja arvioi henkilökunnan lääkehoidon osaamista ja huolehtii tarpeenmukaisesta lisäkoulutuksesta.Poikkeamatilanteissa otetaan yhteys päivystävään lääkäriin ja toimitaan saatujen ohjeiden mukaisesti. Poikkeamista informoidaan myös asiakasta ja/tai hänen läheistään.
	Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä: Toimintayksikössä ei säilytetä lääkkeitä, mitkä eivät ole asiakkaalla käytössä vaan lääkkeet palautetaan apteekkiin. Palautettavat lääkkeet kirjataan seuranlistaan asiakaskohtaisesti.
	Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta: Asiakkailla on käyössään omat lääkkeet, mitkä nimetty omahoitaja jakaa dosettiin ja antaa valvotusti asiakkaalle oikea-aikaisesti. Lääkkeenjaossa noudatetaan kaksoistarkistusta. Lääkkeet säilytetään lukitussa tilassa, lukituissa kaapeissa, asiakaskohtaisissa laatikoissa. Pro auctore reseptillä yksikölle tilattuja päivystyslääkkeitä säilytetään omassa laatikossa lukitussa kaapissa ja niiden käyttöä seurataan listan avulla, mihin hoitaja kirjaa asiakkaan nimen, annetun lääkkeen, sen määrän ja ajankohdan. 
	Kuvaus menettelystä jolla riskit kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti: Riskien ja vaarojen kartoituksella tunnistetaan sisäiset ja ulkoiset riskit.  Henkilöstöllä on käytössä turvallisuuspoikkeamalomake vaara- ja läheltäpititilanteiden ilmoittamista varten, kehittämiskohteiden esittämistä varten oma lomake ja lisäksi seurataan ja raportoidaan lääkepoikkeamat omalla lomakkeistollaan. Henkilöstöä kannustetaan tuomaan esille epäkohdat kirjallisesti ja suullisesti. Esimiestyöllä pyritään välitömästi puuttumaan havaittuihin epäkohtiin ja kehittämään edelleen riskien hallintaa. Esimiestyöllä seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta.
	Kuvaus menettelystä jolla läheltä piti tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään: Dokumentointi tapahtuu tietokoneelle seurantaa varten suunnitellulle lomakepohjalle ja asiat käsitellään tiimipalavereissa säännöllisesti. Asiakkaaseen kohdistuneet riskit dokumentoidaan kirjaamisjärjestelmään. Tarvittaessa käydään henkilökohtainen keskustelu asianosaisten ja omaisen kanssa. Tarvittaessa opastetaan jatkotoimenpiteistä (esim.  lääkäri, potilasvahinko, vakuutukset, potilasasiamies, kantelu, muistutus). Myös tilaajaa informoidaan tarvittaessa.
	Kuvaus menettelystä jolla todetut epäkohdat korjataan:  - esimiehen kanssa työnjohto-oikeuteen liittyvällä henkilökohtaisella keskustelulla ja opastuksella sekä velvoittavuudella - toimintaohjeen ollessa vajavainen, sitä korjataan ja tiimissä käydään läpi uudet menettelytavat, kirjataan tiimimuistioon ja sovitut menettelytavat otetaan käytännöksi. - asiat voidaan viedä johtoryhmän ratkaistavaksi.- asiat viedään toimitusjohtajalle tiedoksi ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten käsiteltäväksi- tarvittaessa asia viedään ts-yt-toimikunnalle ja edelleen hallitukselle. 
	Kuvaus siitä miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille: Kirjallisella tiedottamisella (muistiot, henkilöstötiedote), tiimipalavereissa ja tiimipalavereiden muistioilla ja tarvittaessa päivittäisissä raportointitilanteissa.Erilliset tiedotustilaisuudetYhteistyötahoille toimitetaan niiden pyytämät tiedot sekä informoidaan ennakoivasti tulevista muutoksista. 
	Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta: Palvelutaloon on laadittu tietosuojapolitiikka, ohjeistus tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamiin reagoimiseen ja määritelty tietosuojaorganisaatio, heidän roolit ja vastuut. Potilastietojen kirjaamiseen Efficaan vaaditaan tunnukset, jotka esimies anoo kirjallisesti ESSOTE:lta kullekin työntekijälle. DomaCare- toiminnanohjausjärjestelmään esimies määrittelee oikeudet kullekin hoitotyöntekijälle vaadittavan osaamistason mukaisesti  ja pääkäyttäjät tekevät tunnukset. Kaikki potilastiedot ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja kaikki työntekijät salassapitosopimuksessaan sitoutuvat tietojen salassapitoon. Kaikessa tietojen käsittelyssä, salassapidossa ja luovuttamisessa noudatetaan niistä annettuja lakeja. 
	Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja  tietosuojaasioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta: Työntekijän edellytetään lukevan perehdytyskansiossa olevat ohjeistukset hoivatyön ja sosiaalihuollon kirjaamisesta sekä tietoturvallisuuden ja turvallisuuden yleisohjeistuksen. Työntekijälle opastetaan kirjaamisjärjestelmien käyttö ja niihin liittyvien opaskirjojen käyttö. 
	Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: Marika Lanki, 015-3558420
	Kuvaus  menettelytavoista joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta: Asukkaat ja läheiset voivat olla mukana kehittämässä yksikön toimintaa mahdollisuuksien mukaan.  Asukasta ja läheisiä kuullaan jatkuvasti hoitotyön lomassa, palautetta pyydetään ja sitä voi antaa palautelaatikkoon, sähköpostilla ja lisäksi asukastyytyväisyyskyselyt suoritetaan kerran vuodessa. Myös yhdistyksen www-sivuilla on palautelomake. ESSOTE:n palvelun laatuun liittyvä ilmoitus lomakkeella voi tehdä palvelun laatuun liittyvät ilmoitukset, antaa palautetta, kehittämisideoita ja kertoa mielipiteensä palvelun laadusta. Palvelun tuottaja toimittaa palautelaatikkoon tulleet ilmoitukset ESSOTE:lle. Essoten Palveluun lliittyvä palaute -lomakkeella voi antaa palautetta ja kertoa mielipiteensä palvelun laadusta myös sähköisesti http://www.essote.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/palvelunlaatupalaute_essote.pdf
	Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa: Asiat käydään työnjohdollisella menettelyllä läpi, asian laajuudesta ja sisällöstä riippuen ne käsitellään tiimipalavereissa ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan toiminnan sisällön suunnittelussa.Palautteet tilastoidaan yksikössä. .
	Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä: Asiakaspalautekyselyn tuloksista annetaan palautetta työntekijöille, asukkaille ja läheisille. Johtajan tehtävä on informoida työntekijöitä muutetuista käytännöistä tai toimintamalleista.
	Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta: Saadut muistutukset ym. kirjataan ja tilastoidaan Mäntypuistossa johtajan toimesta. Muistutuksiin vastataan aina kirjallisesti. Annettaessa vastausta em. päätöksiin tai selvityspyyntöihin pohditaan yksikkökohtaisesti kehittämistarpeet ja ne kuvataan annettavissa dokumenteissa.  Selvitysten käsittelyn jälkeen analysoidaan vielä tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja otetaan ne käyttöön. Johtajan vastuulla on henkilökunnan informointi kyseisistä asioista.
	11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi: Seurantaa suorittaa palvelutalojohtaja ja sairaanhoitaja. Toteutuneet muutokset kirjataan välittömästi omavalvontasuunnitelmaan, kokonaistarkastelu ja päivittäminen vähintään kerran vuodessa. Muutosten jälkeen huolehditaan ajan tasalla oleva dokumentti aineistopankkiin, ostavalle kunnalle ja ilmoitustaululle. 
	Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista: Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu omavalvontasuunnitelmassa kuvattuihin asioihin liittyviä muutoksia, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
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