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1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot 
Palvelujen tuottajan nimi I Palvelujen tuottajan Y-tunnus Luana Oy 0907573-8 
Toimipaikan nimi 

Luana Oy, Luana Polku Turku 
Toimipaikan postiosoite 

Mannerheimintie 113, Linnankatu 39 
Postinumero I Postitoimipaikka 
00280,2100 Helsinki, Turku 
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja I Puhelinnumero Pekka Tuomola 050 436 4082 
Postiosoite 

Mannerheimintie 113 
Postinumero I Postitoimipaikka 
00280 Helsinki 
Sahkoposti 

pekka. tuomola@luona.fi 

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

Luona Oy toimintaa ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, rohkeus, ammatillisuus ja luottamuksen arvoisuus. 
Luonassa ihmiset kohdataan tasavertaisina yksiloina. Kohtelemme asiakkaita ja toisiamme oikeudenmukaisesti ja 
tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaan arvokas elarna hanen omien lahtokohtiensa ja toiveidensa mukaan. 
Eettiset toimintaperiaatteet ja vastuullisuusohjelma ohjaavat paivittaista toimintaamme. 
Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kaikissa kohtaamisissa. Luonassa ihmiset kohdataan avoimesti, 
tasavertaisesti ja inhimillisesti. Ty6otteemme on voimaannuttava ja ratkaisukeskeinen: ohjaamme ihrnisia 
miettirnaan asioita eri nakokulmlsta, jotta han itse pystyy loytarnaan ratkaisuja oman elarnansa kysymyksiin. 
Arvioimme ihmisen tilanteen aina rehellisesti ja puolueettomasti. Aito pyrkimyksemme on halu parantaa ihmisen 
hyvinvointia ja elarnanlaatua. Kehitarnrne toimintaa asiakastahtotsasn ja moniammatillisesti. Noudatamme kaikessa 
toiminnassamme lakeja ja maarayksia, seka sote-toimialaa ja toimintaamme saatelevia lupia. Toimintaamme 
ohjaavat lisaksi Luonan eettiset periaatteet, jotka on valmisteltu osana Luonan vastuullisuustyota, ja jotka ova! 
keskeinen osa Luonan tyokulttuuria eli luonaotetta. Luona noudattaa toiminnassaan YK:n kansainvalisia Global 
Compact -periaatteita ja luonalaiset kunnioittavat ihmisen perusoikeuksia sellaisina kuin ne rnaaritellaan Suomen 
perustuslaissa ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa seka YK:n ihmisoikeusjulistuksessa. 

Toiminta-ajatus/ Perustshtava 

Luona Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoava yritys. 
Paihdepalvelulhtn kuuluvat avovieroitus ja avokuntoutus asiakkaan kotona seka polikliinisesti. Avovieroitus on 
paihdehuoltolarn (41 /1986) mukaista avopalvelua, joka on tarkoitettu taysi-ikaisille paihcerfippuvaisilte, jotka 
tarvitsevat tiivista tukea, mutta jotka eivat valttamatta tarvitse ymparivuorokautista seurantaa. Avokuntoutus on 
paihdehuoltolaln (41/1986) mukaista avopalvelua nuorille ja aikuisille. Luona ei itse toteuta laitosvieroitushoitoa, 
mutta voi tarvittaessa ohjata asiakkaan laitosvieroitukseen. Paihdepalveluiden tarkoituksena on tukea asiakasta 
palhteettomaan elarnaan, vahentaa paihdeonqelmasta koituvia haittoja ja tukea asiakkaan elamanhailintaa yksik» 
ja ryhmamenetelmin. Avopalveluna toteutettavan laakkeettornan tai laakkeellisen avovieroituksen tavoitteena on 
paihdekierteen katkaiseminen, asiakkaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu 
ja jatkohoitoon ohjaaminen. Avokuntoutuksen tavoitteena on tarjota valineita paihderiippuvuudsn hoitamiseen, 
motivoida asiakasta muutokseen ja tukea asiakasta joko vahentarnaan tai lopettamaan kokonaan paihteiden 
kaytto. 
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Kuvaus toirnenpiteista ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa saadetyista velvollisuuksista. 

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja arvioi ja vastaa siita, etta terveydenhuollon palveluja annettaessa 
toiminta tayttaa sille laissa tai sen nojalla annetuissa saannokslssa ja maarayksissa asetetut vaatimukset. Han 
valvoo, etta yksikossa on asianmukaisen koulutuksen saanut henkilokunta ja toiminta on laaketieteellisesti 
asianmukaista. Hanen tehtaviinsa kuuluu rnyos valvoa, etta toiminnassa otetaan huomioon potilasturvallisuus esim. 
tilojen ja laitteiden suhteen. 
Palveluntuottajan terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja johtaa omavalvontaa. 

Suunnitelma henkilbstbn perehdyttarnisesta ja kouluttamisesta seka osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Hankiloston perehdyttamiseen on perehdytyssuunnitelma. Jokainen tyontekiia parehdytetaan tyohonsa ja siihen 
liittyviin asioihin Luonan perehdytyssuunnitelman mukaisesti, ja perehdytys dokumentoidaan. Esihenkilo vastaa 
perehdytyksen toteutumisesta. 
Omavalvontasuunnitelma on osana perehdytysta. Henkilosto osallistuu omavalvonnan suunnitteluun ja 
omavalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. 
Vuosittainen henkilosto- ja koulutussuunnitelma perustuu yhtion strategiaan ja tyontekijoiden sen hetkisiin 
tarpeisiin. Jokaiselle tycntekjjcitle kuuluu vahintaan 4 koulutuspaivaa vuodessa. Taydennyskoulutuksia jarjestetaan 
vuosittain esiin nousevien tarpeiden mukaisesti ammattitaidon yllapltamiseksl ja kehittamiseksi. 

4 Henkilosto 
Kuvaus henkilbstbn maarasta ja rakenteesta. 

1 paihdelaakari 
1 sairaanhoitaja 
1 sosiaaliohjaaja 
Sairaanhoitaja- ja lahihoitaja-sijaisia. 

Kuvaus henkilbstbn rekrytoinnin periaatteista (kelpoisuuden varmistaminen: (https-/f)ulkiterhikki.valvira.fV) kielitaidon varmistaminen, lasten kanssa tybskentelevien 

rikosrekisterin tarkistaminen jne.) 

Henkiloston osaaminen on avainasemassa laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa. Eslhenkilo ja 
henktlostohallinto tekevat yhteistyota rekrytoinneissa, muun muassa tyonhakijaprofiilin laatimisessa. Esihenkilo 
haastattelee hakijat tyoparin kanssa. Ensimmaisessa haastattelussa tarkistetaan hakijan kelpoisuus ja kielitaito 
seka tyo- ja opiskelutodistukset. Tarvittaessa teemme soveltuvuusarviointitestit. Rekrytoinnin edetessa tarkistamme 
rnyos suosittelijat (2). Rekrytoinnin valmistuttua ja uuden tyontekjjan tyosuhteen alkaessa kaynnistyy perehdytys. 
Henkili:istoohjelmassa on todettu rekrytoinnin linjaukset. 
Lasten kanssa tyi:iskentelevalta henkilostolta edellytetaan rikosrekisteriotetta lasten kanssa tyoskentelevien 
rikostaustan selvittarnisesta annetun lain (504/2002) mukaisesti. 
Kuvaus henkilbstbn ja opiskelijoiden perehdyttamisesta. Erityista huomiota on kiinnitettava laakehoitosuunnitelmaan potilesasiakiriakaytantoihin ja laitteiden- ja 

tarvikkeiden kayttoon. 

Henkitoston perehdyttamiseen on perehdytyssuunnitelma, jota noudatetaan soveltuvin osin myos opiskelijoiden 
kanssa. Jokainen tyontekija perebdytetaan tyohonsa ja siihen liittyviin asioihin suunnitelman mukaisesti. 
Perehdytys dokumentoidaan. Perehdyttamissuunnitelma koostuu useasta osasta: yrityksentasoinen perehdytys, 
tietoturva- ja tietosuoja-asiat, yksikossa tapahtuvan tyon perehdyttaminen seka henkili:ikohtainen perehdyttaminen 
omassa tyotehtavassa mukaan lukien asiakastyo ja aslakirjakaytannot. Tyosuhteen alussa perehdytaan laitteiden 
ja tarvikkeiden kayttobn seka laakehoitosuunnitelmaan, ja suoritetaan tarvittavat laakehoitokokeet. 

Kuvaus henkilokunnan ammattitaidon ja tyohyvinvoinnin yllapitamisesta ja osaamisen johtamisesta. Taydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, osaamisen, 

ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut. 

Henkili:ikunta huolehtii jatkuvan taydennyskoulutuksen avulla ammattitaitonsa yllapidosta. Taydennyskoulutuksia 
pidetaan mm. tietoturvallisuuteen, henkili:itietojen turvalliseen kasittelyyn, asiakaspalvelun turvallisuuteen, 
kirjaamiskaytanteisiin, ensiapuun, laakehoitoon seka muihin kokonaisuuksiin liittyen. Lisaksi henkilosti:ia voidaan 
ohjata koulutustaustan ja tyi:ikokemuksen mukaan koulutuksiin, jotka kehittavat osaamista omaan erikoisalaan 
liittyvissa tarpeissa. Koulutukset dokumentoidaan. Koulutustarvetta arvioidaan aina kehityskeskusteluiden 
yhteydessa kaksi kertaa vuodessa. Ammattitaidon ja kehittymisen arviointia ja seurantaa tehdaan saannollisesti 
myi:is arjessa esihenkili:in ja tyontekijan valisissa keskusteluissa seka tiimikokouksissa. Vastaava johtaja, tiimin 
esihenkilo yhdessa HR:n kanssa vastaavat koulutuksen tarpeen arvioinnista, organisoinnista ja seurannasta. 
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S Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet 3 (8) 
Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta seka tilojen soveltuvuudesta kayttotarkoitukseensa. 

Paihdepalveluita toteutetaan kotikaynneilla ja polikliinisesti. 
Kotikaynneilla huomioidaan parityoskentelyn mahdollisuus ja tarvittavat muut halytysvalrniudet, 
Polikliiniset tilat on suunniteltu vastaanottotoimintaan. 
Suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon vlranornaismaaraykset. 
Tilojen toimivutta ja turvallisuutta arvioidaan paivittaisessa tyossa seka vuosittain. 

Kuvaus tilojen jarjestarnisesta, kulunvalvonnasta seka murto- ja palosuojauksesta. Erityista huomiota kuvauksessa tulee kiinnittaa laakehuolto- ja laboratoriotiloihin. 

Vastaanottohuoneet seka henkilokunnnan toimistotilat ovat lukittuja. 
Kulunvalvontaa tiloissa suorittavat henkilokunta. 
Kiinteistossa on murto- ja palohalytykset. 
t.aakkeet ja potilasasiakirjat sailytetaan paloturvallisissa lukollisissa kaapeissa henkilokunnan lukituissa tiloissa. 

Kuvaus siivouksen, jatehuoltoon ja ongelmajatteiden kasittelyyn liittyvista menettelyista. Erityista huomiota on kimnitettava tartuntavaarallisiin jatteisiin liittyviin 
kaytantoibin. (STIV:n oppaita 3.2006) 

Erillinen hygieniasuunnitelma sisaltaa kuvauksen infektioiden torjunnasta (tavanomaiset varotoimet), kaytettyjen 
valineiden kasittelysta (puhdistus, desinfiointi ja huolto), siivouksen jarjestamisesta (ulkoistettu) seka kuvauksen 
[atehuollon toteuttamisesta ( erityisesti laakejate, terveydenhuollon erityisjate ). 
Tilojen yleisesta siivouksesta vastaa alihankkija. 

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaan inst 
rumenttia, laitteistoa, valinetta, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinaan tai yhdistelmana kaytettavaa laitetta tai tarviketta, 
jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa ihmisen sairauden diagnosointiin, ehkaisyyn. tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen. 
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on saadetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/201 O) 24-26 §:ssa 
seka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa maarayksissa 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 
aiheuttamista vaaratilanteista tehdaan ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 

Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikblle nirnetaan ammattimaisesti kaytettavien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta 
vastaava henkilb, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten tekemisesta ja muiden laitteisiin liittyvien rnaaraysten noudat 
tamisesta. 

Vastuuhenkilbn nimi ja yhteistiedot: Turku: Meri Tammenkoski, 050 350 1677. Helsinki: Essi Virtanen, 050 436 0650 

Linkki Valviran rnaarayksiin: http//www.valvirafi/files/tiedostot/m/a/maarays_ 4_201 O_kayttajan_vt_ilmoitus pdf 

Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. 

Poliklinikalla ja kotikaynneilla hoitohenkitostolla on kaytossa verenpainemittari, kuumemittari, alkoholimittari, 
verensokerimittari ja virtsan huumeseu\a. 

Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisesta ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien rnaaraysten noudattamisesta. 

Tyontekuat perehdytetaan laitteiden kayttamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteet huolletaan 
saannollisesti. Laittelle ja tarvikkeille tehdaan turvallisuuden takaamiseksi saannolliset tarkastukset ja kalibroinnit 
valmistajan ohjeiden mukaisesti (tiedot ilmenevat laitekortista). Mahdolliset vaaratilanteet ilmoitetaan Valviralle 
sahkoisella lomakkeella (ohjeet laiteturvallisuussuunnitelmassa) 

Sateilyn kaytto terveydenhuollossa 
lonisoivan sateilyn kaytto terveydenhuollossa edellyttaa Suomessa sateilylain (592/1991) 16 §:n mukaista Sateilyturvakeskuksen 
turvallisuuslupaa, ellei kaytettavat toiminnot ole vapautettu turvallisuusluvasta sateilylain 17 §:ssa. 

Sateilyturvallisuuskeskuksen turvallisuuslupa mybnnetty: _ 

Kliinisen mikrobiologian laboratoriotoiminta 
Tartuntatautien vastustarnistyossa tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja tehtavia voidaan suorittaa aluehallintovirastojen hyvaksy 
massa laboratoriossa. Tartuntatautilaki (1227/2016) 18 § 

Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa: asti. 
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6 Potilasasiamies 
Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot: 

Merja Pekkanen, merja.pekkanen@luona.fi, p. 040 548 8195 

Kuvaus menettelytavoista ja potilasasiamiehen tehtsvien maarittely: nouvontatehtava. avustustehtava. tiedotus- 1a koulutustehtava, palvelujen laadun seuranta ja 

palautteen antaminen. 

Luona Oy.ssa toimii potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtavana on tiedottaa ja neuvoa, miten hyva kohtelu ja 
hoito toteutetaan. Potilasasiamies tyoskentelee riippumattomasti ja puolueettomasti. Potilasasiamies tiedottaa ja 
neuvoo asiakkaita oikeusasioissa, pyrkii parantamaan asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa, seka on perehtynyt 
lakeihin, jotka koskevat asiakkaan oikeusturvaa. Potilasasiamies on puolueeton eika osallistu muuhun 
asiakastyohon, toimii sovittelijana jos asiakkaan ja henkilokunnan valilla syntyy riitatilanteita, avustaa asiakasta 
tekernaan muistutuksen tai korvaushakemuksen jos asiakas on tyytyrnaton hoitoonsa. 

7 Laakehoito 
Kuvaus laakehoitosuunnitelman yllapidosta, paivittamisesta ja toimeenpanosta seka toteuttamisen seurannasta. Laakehoitosuunnitelma on laadittava sosiaali- ja terveysmi 
nisterion Turvallinen laakehoito -oppaan (2015: 14) mukaisesti. STM:n opas lbytyy osoitteesta: http://urn.fi/\JRN:ISBN:978-952-302-577-6 

Laakehoitosuunnitelma paivitetaan vahintaan vuosittain ja tarvittaessa useimmin. t.aakehoitosuunnitelma on esilla 
holtohenkilokunnan tyotiloissa ja laakehoitosuunnitelma loytyy rnyos paivitettyna yrityksen sahkoisista kansioista. 
Laakehoidosta vastaava laakari, tiimin esihenkilb seka sairaanhoitaja vastaavat laakehoitosuunnitelman 
palvlttarnisesta, uusien kaytantojen toimeenpanosta seka suunnitelman mukaisen toiminnan seuraamisesta. 

Kuvaus toimintakaytannoista laakehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa. 

l.aakehcidossa tapahtuneesta poikkeamatilanteesta tendaan aina kirjallinen laakepoikkeamailmoitus. 
Poikkeamatilanteet raportoidaan vastaavalle johtajalle ja tiimin esihenkilolle. Poikkeamat kasitellaan 
tyopaikkapalaverissa. Raportoinnissa korostetaan ennalta ehkaisyn suunnittelua, jotta tapahtuma voitaisiin jatkossa 
ehkaista. Jos hoitaja arvioi, etta poikkeamasta voi olla potilaalle valltonta vaaraa, han ottaa viipyrnatta yhteytta 
laakariin. Poikkeama kirjataan aina rnyos potilaan asiakirjoihin ja siita tulee informoida mybs potilasta/omaista. 

Kuvaus toirnintakaytannoista potilaalta palautuneiden ja kayttamatta jaaneiden laakkeiden kasittelysta. 

Havitettavat laakkeet varastoidaan niille tarkoitettuun selkeasti merkittyyn astiaan, joka sailytetaan lukkojen takana. 
Astia toimitetaan havitettavakst apteekkiin. 

Kuvaus laakehoidon toteutumisesta. laakkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta. 

l.aakeholtoa toteutetaan taakehoitosuunnitelrnan mukaan. Laakkeet sailytetaan lukittavissa kaapeissa ja tiloissa 
erillaan muista tuotteista ja valineista. Ulkonabn tai kayttotarkoituksen perusteella helposti sekaantuvat laakkeet 
merkitaan. Laakebuoltoon osallistuva henkilosto tarkastaa laakkeet saannoltisesti ja varmistaa ettei varastossa / 
laakekaapissa / [aakaapissa ole vanhentuneita tai kayttoon soveltumattomia laakkeita. PKV laakkeiden kulutusta 
seurataan seurantalomakkeen avulla. Laakkeet saatetaan aseptisia tyotapoja noudattaen kayttokuntoon siihen 
varatussa tilassa. Laakehoidosta vastaava hoitaja tarkistaa dokumentaation saannollisesti kerran kuukaudessa. 

8 Riskien ja epakohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet 
Kuvaus menettelysta, jolla riskit. kriittiset ty6vaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti. 

Riskienarviointi on Luonassa jatkuva prosessi, joka sisaltaa riskin tunnistamisen, todennakoisyyden ja 
vaikuttavuuden arvioinnin, tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja aikataulun. Perehdytyksessa kaydaan lapi paihde- ja 
mielenterveyspalveluiden prosessit ja toimintatavat turvallisuuden, tiedonkulun, tyonjaon ja tyoergonomian osalta. 
Laakehoidon vastuualueet ja hoitajien tyonjaot kaydaan lapi jo tyosopimusvaiheessa. Vaarojen- ja 
riskientunnistamisen lahtokohtana on avoimuus ja rehellisyys, jolloin riskienarviointi on osa laadukasta 
turvallisuustoimintaa, joka tahtaa jatkuvaan toiminnan tason parantamiseen. Tyossa havaitut epakohdat ja 
turvallisuushavainnot on tuotava valittomasti esihenkilbn tietoon. 
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Kuvaus menettelysta, jolla lahelta piti -tilanteet ja havaitut epakohdat kasitellaan. 

Jokaisesta vaara- ja uhkatilanteesta laaditaan kirjallinen selvitys, joka toimitetaan esihenkilolle toirnenpiteita varten. 
Haittatapahtumien ja lahelta piti -tilanteiden kasittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. 
Haittatapahtumat kasitellaan henkiloston kanssa. 

Kuvaus menettelysta, jolla todetut epskohdat korjataan. 

Laatupoikkeamien, lahelta piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle rnaaritellaan korjaavat toimenpiteet, joilla 
estetaan tilanteen toistuminen jatkossa. Tallaisia toimenpiteita ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittarnlnen 
ja tata kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myes korjaavista toimenpiteista tehdaan 
seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 

Kuvaus siita, miten korjaavista toirnenpiteists tiedotetaan henkil6st6lle ja tarvittaessa yhteisty6tahoille. 

Poikkeamat kaydaan lapi henkiloston kanssa seka tarvittaessa Luonan tybsuojelutoimikunnassa. Tarvittaessa 
poikkeamat ja toimenpiteet tiedotetaan muille yhteistyotahotlle. 

tisatietoa tasta 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 henkilotietojan kasittely 
Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta, kasittelysta ja salassepitosaannostsn noudattamisesta. 

Potilastiedot kirjataan ohjeiden mukaisesti sahkoiseen potilastietojarjestelmaan. Tyontekijat kirjautuvat tietokoneelle 
ja potilastietojarjestelmaan omilla tunnuksillaan. Rekisteriselosteessa kuvataan rnita potilastietoja kerataan ja miten 
tietoja kasitellaan. Potilaita tiedotetaan potilastietojarjestelrnaan tallennettavista tiedoista ja samalla pyydetaan 
suostumus potilastietojen tallentamisesta jarjestelmaan seka lupa potilastietojen luovuttamisesta hoidosta 
huolehtiville toisille terveydenhuoltoyksikbille. Potilas voi antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen tai tehda 
kieltoja. Tieto informoinnista, suostumuslomake ja / tai mahdolliset kiellot tallennetaan potilastietojarjestelmaan. 

Kuvaus henkil6st6n perehdyttamisesta potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin seka tahan liittyvan osaamisen varmistamisesta. 

Tyosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessa tyontekijat allekirjoittavat vaitiolo- ja salassapitositoumuksen ja asia 
on oleellinen osa rnyos perehdytysta. 
Pctilastietojarjestelrnaan tyontekija saa nenkllokohtaiset tunnukset esihenkiloltaan ja perehdytyksen tiimin jasenelta 
seka esihenkilolta avustuksella. 
Muiden hoitavien tahojen potilasasiakirjat ja manuaaliset muut potilastiedot sailytetaan lukitussa paloturvallisessa 
kaapissa. Kaikki potilastiedot on salassapidettavia ja niita kaytetaan ainoastaan rnaariteltya kayttotarkoitusta 
varten. 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 

Marjut Kelloniemi, puh 044 331 7262, marjut.kelloniemi@luona.fi. 

Potilasasiakirjojen laatiminen ja kasittely. Opas terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveysministeribn julkaisuja 2012 4.) 

Potilasrekisteria yllapitavan palvelun tuottajan on laadittava henkilbtietolain (523/1999) 10 § n mukainen rekisteriseloste, vaikka 
palvelujen tuottaja toimii toisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan tiloissa. 

Tietosuojavaltuutetun ohje ja Jomake: http://www.tietosuoJa.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/up1oads/8cv17p0zbo1.pdf 

Muita tietosuojaan liittyvia oppaita sivulla: http://www.tietosuoja.fi/27212. htm 
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10 Potilaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten kasittely 
Kuvaus menettelytavoista, joilla potilas ja hanen laheisensa voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta. 

Hoitoon tai kohteluun tyytyrnaton potilas tai laheinen voi antaa palautetta tai tehda muistutuksen. 

Palautetta voi antaa suullisesti ja kirjallisesti palvelusta vastaavalle ja muulle henkitokunnalle. 

Muistutus osoitetaan ostopalvelutapauksessa kunnan/kaupungin edustajalle, joka kasittelee muistutuksen oman 
kaytantonsa mukaisesti. Yksityinen asiakas osoittaa muistutuksen Luonalle ja sen vastaanottaa yksikon johtaja. 
Muistutuksen voi tehda vapaamuotoisella kirjeella. Luona antaa kirjalliseen muistutukseen kirjallisen vastineen 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistaan nefjan viikon kuluessa. 

Asiakaspalautetta kerataan ilsaks: kerran vuodessa sahkoista aslakaspalauteiaqestelmaa apuna kayttaen, 

Kuvaus palautteiden kasittelysta toimipaikassa. 

Palaute kasitellaan tapauksesta mukaan yksilo- tai tyopaikkapalaveritasolia henkilotietosuojaa vaarantamatta. 
Henkilotietoja omaavan palautteen kohdalla palvelusta vastaava kuulee asianosaisia ja laatii sen pohjalta vastineen 
palautteen antajalle. Suulliseen palautteeseen vastataan suullisesti. 

Palautteiden pohjalta ryhdytaan mahdollisiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Palaute viedaan tarpeen mukaan 
tilaaja-asiakkaiden tietoon. Terveydenhuollon palautteista ilmoitetaan tarvittaessa potilasasiamiehelle tarkempaa 
selvitysta varten. 

Palautetta koskevia asiakirjoja ei sailyteta potilaskertomuksissa. Palvelusta vastaava arkistoi syntyneet asiakirjat 
omiin arkistoihinsa. 

Kuvaus palautteen kaytbsta toiminnan kehlttarnisessa. 

Palautteen saanti ja potilaiden kuuleminen on tarkeaa toiminnan kehittarnisen kannalta. Palvelusta vastaava vastaa 
palautteen kasittelysta ja hyodyntamlsesta yhdessa hankilokunnan kanssa ja vie saadun palautteen 
taatojarjestelrnarnrne mukaisesti eteenpain organisaatiotasolla. 

Asiakaspalautteen ja asiakastyytyvaisyyskyselyn avulla puutumme mahdollisiin esiin tuleviin kehittamiskohteisiin ja 
hyodynnamrne niita toiminnan laadun kehittarnisessa seka toimintasuunnitelman laadinnassa ja vahvistamme 
palautteista esiin nousseita toimivia kaytanteita. Asiakastyytyvaisyyskyselyn tulokset ja kehittamistoimenpiteet 
kasitellaan hankilokunnan kanssa ja raportoimme ne rnyos osana vastuullisuuskatsausta vuosittain. 

Potilaslain 1 O §:n perusteella terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen iiittyvaan kohteluun tyytyrnattornalla potilaalla on oikeus tehda 
muistutus. Muistutusmenettely on ensisijainen keino selvittaa hoitoonsa ja kohteluunsa tyytymattornan potilaan asiaa. Muistutuk 
seen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekernisesta. Kohtuullisena aikana voidaan yleensa pitaa 1-4 viikon 
vastausaikaa, jollei ole erityisia perusteita pidernpaan kasittelyaikaan. 

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja vastaa siita, etta muistutukset kasitellaan huolellisesti ja asianmukaisesti. Muistutuk 
sessa kuvattu asia on tutkittava puolueettomasti ja riittavan yksityiskohtaisesti, jotta potilas voi pitaa asian selvittarnista luotetta 
vana ja kokee tulleensa kuulluksi. Muistutuksessa annettavassa ratkaisussa on kaytava 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 kasittelyyn, rnika] asiassa ilmenee jotakin uutta. Muistutuksen kasittelyssa syntyneet asiakirjat 
sailytetaan omana arkistonaan erillaan potilasasiakirja-arkistosta. Mikali muistutuksen kasittelyssa syntyneet asiakirjat sisaltavat 
potilaan hoidon kannalta oleellista tietoa, ne voidaan liittae silta osin potilasasiakirjoihin. Valviran antamassa ohjeessa 2:2012 on 
tarkemmat ohjeet muistutusmenettelysta ja siihen liittyvista kaytannoista terveydenhuollossa. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta. 

Palvelusta vastaava kartoittaa ja keraa tarvittavat tiedot vastatakseen muistutukseen. Vastauksessa tuodaan esille 
se, mihin toimenpiteisiin asian suhteen on ryhdytty tai miten asia on ratkaistu. 

Muistutusta koskevia asiakirjoja ei sailyteta potilaskertomuksissa. Palvelusta vastaava arkistoi syntyneet asiakirjat 
omiin arkistoihinsa. 
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11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi 
Kuv;iu\ ornavafvonnan lotr.11lumi~n ')(?1 . .mmnasta. 

Terveydenhuollon johtaja vastaa esihenkiltliden kanssa siita, ett!l toiminta t!lytlaa laissa saadetyt vaatlmukset ja 
tavoltteet, etta toiminnassa on riittlMisti koulutetlua ja ammattitaltolsta henkllokuntaa, tilat ja laitteet ovat 
asianmukaiset ja lerveydenhuollon palvelutoiminta on nllyttMn perustuvaa ja vaikuttavaa. 

Omavalvontasuunnitelma on laadittu yhteistyossa terveydenhuollon palvelusta vastaavan, esihenkil6iden ja 
henkhoston kanssa. 

Kuvaus ornavillYOntasuunnitelmiln p.11vltttlmisprosesslstn. 

Omavalvontasuunnitelma patvltetaan vuosittain ja tarvittaessa useammin, jos toiminnassa tapahtuu palvelun 
laatuun tai potllasturvalllsuuteen lilttyvitl muutoksia. 

Omavalvontasuunnitelman hyvaksyy ja vahvistaa terveyspalveluiden johtaja. Muutoksista tiedotetaan 
henkilokuntaa seka tarvittavia viranomaisia ja asiakkalta. 

Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveetta omavalvontasuunnitelmaan ja niista tiedotetaan henkilcikunnalle. 

Omavaivontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykaan, 

llllel:11ioi111•, 
Omavalvo111<1suu11nitclman hyvaksyy ja vahvlst"" lerveydcnhuollon palvellli$la vastaava johtaja. 

Omavalvontasuunnitelman liitteet: 

Hygienlasuunnitelma 
Laakehoitosucnnltalrna 
Toimintasuunnitelma 

Valvlra 
Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvonlaviraslo 

PL 43, 00521 Helsinki Ratapihantie 9, 00520 Helsinki 
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi 

Puhelin: 0295 209 111 
Faksi: 0295 209 700 

kirjaamo@valvira fi 
www.valvira fi 



8 (8) 

Lisatieto ja : 

I Tallenna i I Tulosta 11 Tyhjenna l 

Valvira 
Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto 

PL 43, 00521 Helsinki Ratapihantie 9, 00520 Helsinki 
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi 

Puhelin: 0295 209 111 
Faksi: 0295 209 700 

kirjaamo@valvira.fi 
www.valvira.fi 


