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1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Palvelujen tuottajan nimi
               

Palvelujen tuottajan Y-tunnus

Kirma Hoiva Oy

2870505-3

Toimipaikan nimi

Kirma Hoiva Oy
Toimipaikan postiosoite
               
Karjalankatu 34,
               
Postinumero
               

lh 1
Postitoimipaikka
               
Lahti
               

15150

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Puhelinnumero

Kirsti Laakso
Postiosoite

Karjalankatu 34, LH 1

               
Postinumero

Postitoimipaikka

15150

Lahti

Sähköposti
               

asiakaspalvelu@kirmahoiva.fi

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ja toimintaperiaatteet

Kirma Hoiva on aluehallintoviraston valvoma terveydenhuollon palveluita tuottava yritys. Toimintaamme sitoo
terveydenhuollon yleiset lait ja asetukset. Asiakkaiden oikeusturvasta on huolehdittu terveydenhuollon
palveluntuottajille asetettujen vaatimusten mukaisesti.
Tuotamme premium-tason kotisairaanhoidon ja kotihoidon palveluita sekä Toimintakyky+ -palvelua. Toimintamme
on laadukasta, todellisia tarpeita huomioivaa palvelua, jossa myös omainen pyritään sitouttamaan hoitoon.
Arvomme
• Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Siksi kaikista näistä osa-alueista huolehtiminen on
yhtä tärkeää.
• Tarkoituksellinen tekeminen ja merkitykselliset asiat rakentavat mielekkäänpää elämää. Mielekäs elämä on
päämäärämme.
• Ikääntyneellä on oikeus osallistua oman elämänsä kannalta tärkeisiin asioihin ja oikeus elää aktiivista elämää.
• Hyvin voiva hoitaja hoitaa paremmin. Työpäivän päätteeksi hoitajan pitää jaksaa elää omaa elämäänsä.
              
Toiminta-ajatus/ Perustehtävä

Kotisairaanhoidossa palveluihin kuuluu kaikki sairaahoidollinen työ, jota voidaan antaa kotona, mm. haavahoito,
korvahuuhtelu, verenpaineen mittaus, terveydentilasta ja lääkityksestä huolehtiminen. Lisäksi kotihoidon palveluihin
kuuluvat ravitsemus, hygienia sekä osittain kodista huolehtiminen.
Lisäksi tarjoamme TOIMINTAKYKY+ -palvelua.
Huolehdimme monista asioista mistä asiakas tai omainen eivät itse pysty huolehtimaan.
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Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista.

-Uuden työntekijän ammattipätevyys tarkistetaan.
-Uusi työntekijä perehdytetään työhön ja toiminnan periaatteisiin.
-Työntekijät ja opiskelijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen.
-Työntekijöiden ammattitaitoa ja jaksamista seurataan aktiivisesti.
-Asiakkaalle annetaan kirjalliset ohjeet siitä, miten toimia, jos asiakas haluaa tehdä valituksen.
-Potilasasiamiehen yhteystiedot on asiakkaan kotikansiossa.
              
Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Uuden työntekijän perehdytykseen varataan riittävästi aikaa. Perehdytyksen suorittaa terveydenhuollon palveluista
vastaava johtaja, toimitusjohtaja sekä muu henkilökunta kotikäyntien osana.
Uusi työntekijä perehtyy kattavaan perehdytyskansioon ja kuittaa osa-alueet luetuksi. Asiakkaisiin perehtyminen
tapahtuu yhteiskäynnillä asiakkaan tuntevan toisen hoitajan kanssa.
Uusi työtekijä allekirjoittaa omavalvontasuunnitelman läpikäydyksi.

4 Henkilöstö
Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

Terveydenhuollon palveluista vastaavalla johtajalla Kirsti Laaksolla on yli 30 vuoden kokemus alalta
terveyskeskuksista, sairaaloista ja avoterveydenhuollosta. Työ on sisältänyt sekä akuuttityötä että
pitkäaikaissaurauksien hoitoa ja myös sairauksien ennaltaehkäisyä.
Hallinnollisista töistä vastaa tj Markku Pasanen (KM, LH).
Tällä hetkellä vakituisina työntekijöinä on 1 SH/TtM, 1 SH/TH ja 9 lähihoitajaa, 1 geronomi. Sijaisina toimii 4
sairaanhoitajaa ja 2 lähihoitajaa.
              
Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (kelpoisuuden varmistaminen: (https://julkiterhikki.valvira.fi/ ) kielitaidon varmistaminen, lasten kanssa työskentelevien
rikosrekisterin tarkistaminen jne.)

Kelpoisuudet tarkistetaan todistuksesta ja JulkiTerhikistä.
Yrityksen rekrytoinnin periaate on laadukas hoito ja tämän vuoksi on vaatimuksena erinomainen suomen kielen
taito kommunikoinnin laadun varmistamiseksi. Uuden työntekijän kohdalla kielitaito varmistetaan suullisen
työpaikkahaastattelun avulla. Arvioinnista vastaa KM/LO Pasanen. Tarvittaessa kielitaito voidaan testata yleisellä
kielitutkinnolla, josta tulee saavuttaa taso 6 (EVK C2). Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä taso 5 (EVK C1).
Rekrytoimme pitkäaikaisia työntekijöitä.
Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja laitteiden- ja
tarvikkeiden käyttöön.

Perehdytysohjelma uudelle työntekijälle ja opiskelijoille sisältää yrityskuvauksen, toiminta-ajatuksen ja sen
käytännön merkityksen, ohjauksen, asiakkaat ja yhteistyötahot, ammatillinen yhteistyön, yhteistyön omaisten
kanssa, asiakastiedot ja niiden kirjaamisen potilastietojärjestelmään, salassapidon, tietoturvallisuuden sekä
lääkehoitosuunnitelman.

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

Ammattitaitoa kehitetään osallistumalla itseään kiinnostaviin koulutuksiin, jotka tukevat kotihoivaa.
Ammattikirjallisuutta ja alan uutisia seurataan erilaisista alan julkaisuista. Käypähoitosuosituksia seurataan
terveysportista ja muutoksia käsitellään kokouksissa. Kirman Ammattikoulu -keskusteluryhmässä julkaistaan
hyödyllisiä linkkejä ja koulutusvinkkilinkkejä mm. verkkokoulutuksiin. Lisäksi järjestetään formaaleja koulutuksia
mm. haava- ja combrilaari-sidoshoitoon liittyen, joissa kouluttajana on ulkopuolinen kouluttaja. Työntekijät
koulutetaan riittävissä määrin myös työhön liittyvään tietotekniikkaan.
Kevytkehityskeskusteluja pidetään jatkuvaluonteisesti. Laajempi kehityskeskustelu pidetään kerran vuodessa.
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Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Toiminta tapahtuu asiakkaan kotona.

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

Toimisto ja pieni, lääkkeetön hoitotarvikevarasto sijaitsee Karjalankatu 34, Lahti toimistotiloissa. Varas- ja
palohälyttimistä vastaa Securitas.

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

Viiltävät jätteet omaan riskijätepurkkiin, joka hävitetään virallisen ohjeistuksen mukaan. Muut riskijätteet, esim.
haavaerite ja veriset eritteet viedään välittömästi sekajätteisiin. Jätteiden lajittelu suoritetaan ohjeiden mukaisesti.
Lääkejätteet viedään apteekkiin hävitettäväksi.

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.
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.

Hoitajalla on tarvittaessa mukanaan verenpaine-, kuume-, verensokeri-, saturaatiomittari sekä korvalamppu.

Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Laitteisiin ja välineisiin liittyvät ongelmat ja vaaratilanteet ilmoitetaan heti esimiehille ja kirjataan
Poikkeamat-lomakkeelle. Yrityksen johdon tehtävä on huolehtia laitteiden kunnossapidosta ja huolloista.

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:

Henri Sorvali, henri.sorvali@edu.lahti.fi

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

Mikäli hoitoon liittyvissä asioissa on epäselvyyttä, asiakasta pyydetään ensisijaisesti selvittämään asiaa oman
hoitajan tai palveluista vastaavan johtajan kanssa (ohjeet asiakaskansiossa ). Mikäli asia ei selviä, pyydetään
ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Potilasasiamies antaa tietoa asiakkaan oikeuksista, jos asiakas on
tyytymätön saamaansa kohteluun. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa muistutuksen, kantelun tai
Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
               

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

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain ohjeiden mukaan.

              
Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa.

Kun lääkehoitoon liittyvä vaaratapahtuma havaitaan, tehdään välittömästi tarvittavat toimenpiteet vaaran
poistamiseksi ja vaikutusten minimoimiseksi.
Tarvittaessa otetaan yhteys terveyskeskukseen, yhteispäivystykseen tai hoitavaan lääkäriin. Hoitavan tai
päivystävän lääkärin tehtävänä on arvioida tapahtumaan liittyvät riskit ja antaa ohjeet henkilön seurannasta ja
mahdollisesta hoidosta. Asiasta tiedoitetaan asiakasta ja mahdollista omaista sekä hoitajia. Tapahtuma kirjataan
poikkeamaksi potilastietojärjestelmään.
Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä.

Lääkejätteet viedään apteekkiin hävitettäväksi.

Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta, lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta.

Lääkkeiden jaon yhteydessä varmistetaan, että lääkkeitä on kulunut oikea määrä, katsotaan miten lääkkeet riittävät
seuraavaan jakoon, milloin lääkkeitä tarvitsee hakea apteekista lisää tai uusia resepti. Muistisairaalla asiakkaalla
käytetään tarvittaessa lukittua lääkelaatikkoa ja lääkkeet käydään antamassa aina oikeaan aikaan, eikä jätetä
kippoon odottamaan.

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

Poikkeukset ja riskitilanteet kirjataan potilastietojärjestelmään asiakkaan kohdalle tai erilliselle lomakkeelle.
Tapahtumista ilmoitetaan johdolle. Mahdolliset ongelmatilanteet selvitellään yhteisesti koko henkilökunnan
palaverissa ja sovitaan uusista käytännöistä, mikäli muutoksia tarvitaan. Kehittämistoimenpiteiden toteutumista
seurataan. Asiakkaan riskitekijät kirjataan potilastietojärjestelmään. Riskejä arvioidaan jatkuvasti. Päivitykset
riskitekijöihin tehdään tarvittaessa.
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Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään.

Läheltä piti -tilanteet ja epäkohdat käydään läpi asiakkaan, omaisen ja työntekijöiden kanssa välittömästi tai
viimeistään viikkokokouksessa.
Tilanne kirjataan Poikkeamat ja riskitilanteet -asiakirjaan.

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan.

Epäkohdat tuodaan tietoisuuteen, mietitään ratkaisumahdollisuudet ja kirjataan ne.

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

Korjaavista toimenpiteistä keskustellaan kaikkien asianosaisten kanssa, sovitaan asiat ja kirjataan mahdolliset
muutokset.

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.

Käytössä on suojattu sertifioitu sähköinen potilastietojärjestelmä, NurseBuddy. Potilastietojärjestelmään pääsee
vain salasanalla älypuhelimesta tai tietokoneelta. Asiakkaan omainen pääsee lukemaan omaisensa päivittäisiä
sähköisiä tietoja vain salasanalla.
Työntekijät allekirjoittavat salassapito sopimuksen.
Perehdytyksessä käsitellään tietoturva-asioita.
Tiedot ovat säädetty salassapidettäviksi ja terveydenhoidon ammattilaiset on koulutettu salassapitoon.
              
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta.

Hoitajat perehdytetään henkilökohtaisesti asiakasohjelmien käyttöön ja kirjaamiskäytäntöihin ennen
asiakaskäyntejä.
Tietosuoja-asiat käydään läpi perehdytyksen aikana ja siitä on myös kirjalliset ohjeet joihin palata. Kirjallinen
perehdytys allekirjoitetaan luetuksi. Perehdytykseen kuuluu potilasasiakirjoihin kirjaaminen, asiakastietojen
muuttaminen ja salassapitovelvollisuus sekä tietoturva-asioita. Henkilökunnan kokouksissa käydään läpi uusia
ohjeistuksia ja säädöksiä, jos niitä on tullut.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Markku Pasanen, markku.pasanen@kirmahoiva.fi
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
Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

PL 210, 00281 Helsinki

Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin: 0295 209 111
Faksi: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

6 (8)

10 Potilaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittely
Kuvaus menettelytavoista, joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta.

Palautteen voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Yrityksen yhteystiedot, sähköpostiosoite ja potilasasiamiehen
yhteystiedot löytyvät asiakkaan kotona sijaitsevasta asiakaskansiosta. Hoidon aikana ja lopussa annamme
palautekaavakkeen täytettäväksi tai ohjaamme internet-palautesivulle ja pyydämme arviota hoidosta. Pyrimme
saamaan palautetta myös omaisilta. Omaisten palautteen antaminen tapahtuu pääosin verkossa tai tarvittaessa
kirjallisesti kaavakkeella.
Palaute käsitellään tarpeen mukaisesti mm. henkilökuntakokouksissa. Turvallisuuteen liittyvät asiat kirjataan
Poikeamat ja riskit -asiakirjaan. Asiakasta tiedotetaan mahdollisista toiminnan muutoksista.

              
Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa.

Kaikki palautteet luetaan heti palautteen saatuamme. Mikäli palautteissa on asioita, jotka vaativat heti kiireellisiä
toimenpiteitä ne käydään yhdessä läpi tai jos palautteessa on henkilökohtaista hoitajaa koskevaa asiaa, se
käsitellään heti kyseisen henkilön kanssa. Palautetta käsitellään tarvittaessa kokouksessa.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä.

Johto tekee yhteenvedon ja asiat käsitellään ja pohditaan mahdollisia korjaustoimenpiteitä, mikäli tarvetta ilmenee.

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.

Toiminnasta vastaava johtaja tekee yhteenvedon asian käsittelyn jälkeen ja antaa vastineen asiakkaalle
viimeistään neljän viikon kuluessa.
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11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi
Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta.

Omavalvontasuunnitelmaa tarkastellaan ja päivitetään yhdessä vuosittain koko henkilöstön kanssa. Vuosittain
tehdään myös omavalvontasuunnitelman tarkastus ja vahvistus. Tarvittaessa muutoksia tehdään useamminkin.

              
Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista.

Käydään läpi mahdolliset palautteet ja huomautukset sekä viranomaisohjeiden muutokset ja niiden pohjalta
tehdään muutoksia omavalvontasuunnitelmaan.

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

Paikka ja päiväys
               

Lahdessa 16.7.2021

Allekirjoitus
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Nimen selvennys         

Kirsti Laakso
       
Omavalvontasuunnitelman liitteet:

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

PL 210, 00281 Helsinki

Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin: 0295 209 111
Faksi: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

8 (8)

Lisätietoja:

Tallenna

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

PL 210, 00281 Helsinki

Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin: 0295 209 111
Faksi: 0295 209 700

Tulosta

Tyhjennä

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

