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Toiminta-ajatus:

yr crlrr'e ö<,rr. \ \err-nrrre. tUV v o'rrr,t rr,r.ra" n orS qL-k e.q n
å.6uryrr s crt\ / per 1jl;^rse^
kcrto rra. rna1^a|o ll r Si frrrna\
!i\kreo.n

?
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Arvot ja toimintaperiaatteet:

?a\'musv--.

tot-uttc=. tkÅrhrn,srl\e f.\ fnuilte aF/a tart riscyille-

Y\sfrc\puc-\, 5aettDqp..ra, siivou,sta

, cnstornhap.^re g,gä preni vhL,ötöf
t r terve,,4denhuc,t\on lbrrnrnloa, lorrnrr6q tale_rrtuu[ qsraLhql
ks\orrc,r. -1$rt'nrnnAn tqvotterrrta on ar'ostanra ia. KonhroitlcfUa
-tör
Asr AEcrs

\åt^drftar

rni-r'\tor

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, VASTUUT JA VASTUUHENKILÖT
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Omavalvonnasta vastaavan

yrityksen johdon edustala ja tehtävät:

tE\l
5a'rcar>rn!^oi1c.1q
',0.\ h]' l', ,
S1f p.[,rrvn Niln0\ LOl,t, horlc\pl I E \S\ h-r\a1o

T<r^\mgfert

,

' ', t1Q

Omavalvonnasta vastaavan henkilön yhteystiedot ja tehtävät (jos eri henkilö kuin edellä):

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet (nimija ammattinimike)

?a\wrqren

t\el.

SqrlOärf\ef\ Ntina

Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun

ja toteuttamiseen (Voi olla osana perehdyttämissuunnitelmaa):

kaqdaan tqrvttloesscr,
Ho\errrpis.n cxnsouwr-., täöJc-tuvot usrtfu öqt*:qltq

TrvviMvrar

KotrtufuY'stcr

0gtsteL',,3>rter

gdrv

atprfnyre-

rteje.Ån a\\r\A

?0tB
rnrele-U,äfnttr)c-, Pet^abqgtgs Varns\crtc-'

tu\en,

4. ASIAKKAAN JA OMAISEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE
Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (millä keinoin ja kuinka usein asiakkailta ja omaisilta hankitaan

fl1qp1k\s lor\avtettc\ saArnrTre Vrt kotlot\n, 51,ö16\41n
4,SråLLeit\-a. SeLå Onf\Sr\;5<r(, \orclcr6 11anEgq. yhtqdcn
?itD -säänr6 lhsli.,

palautetta?)'

/
Ta\anr-tr.erd käsrtettarän he,+\ yl-r\es<ä g6ts?a1ter
Ke'sr-err seLÄ thÅessc. a.s\alhlra4r), öfnarstcl1 -tiar rnutrr.t
\hitersbG tc\on f41.1s3cr.

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä (miten asiakaspalautteet käsitellään yrityksessä

toimintayksikössä?):

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä (miten saatua palautetta hyödynnetään?):

noro.r-tt\ee6 \a4Ä..s1q nippue n, pko [tlu{ärrn-e-/ pot* tO,.rnrr.e OrnAr\n !å"tUr,.ao,r-, tqr Vltlog,ssg-, h,An}j ftvrEtr Eötre-toe^,
to,.nn t-ry,rnnne

i
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Kuvaus asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi (miten yrityksessä aiotaan kehittää asiakaspalautteen

hankintaa, käsittelyä jaltai hytidyntämistä?):

!6\S\aU:. e.AcrLLL:c:=sq LokF-rrE>s.ar-

5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOTMENPITEET
Tästä kokonaisuudesta laaditaan yrityksen sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa
sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä.
Kuvaus menettelystä, jolla toiminnan riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan
ennakoivasti (miten yrityksessä tehdään ennakkokartoitus riskeistä, kriittisistä työvaiheista ja
vaaratila nteista?):

*r(årrr\rr)rry= <rtSicfk-k*--j-dern *C\Crrc\
6c'fc=-n *Orrnufnrr-enr.crb.'tvo,,str
6crtt==^ \te\erÄ trLcn\t=_rtcr s-gn$isi

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti

-

tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään

\6esKuste\\ery Fnrpr*lerr, e-t\rer
\åhe-\*:_

s9nt5 rsi

e\\-

\t!".nterlc^

Kuvaus menettelystä, jolla havaitut epäkohdat korjataan:

A\{ö\^ be5g56LL. crrnrs\c\\e_n !e_=Le.n, -lav ltt\ccSScl
ne\^vÖJ€r\ \"frtrnt Ä rnur klc.. v trr\hörnciS) Lf ci

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

Rrrggur=r-' tr\arn\ees1a-, Cr\rörn besLustcrtur onrs-Io-\\cn ö€sfc{')/

otrr'arslet-- \ol thle'"sluiö laloje-r.r

tsc1vl,ssc,..

6. HENKILöSTö
Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta

,\ Sc.rfAar\-rhbrt1c.,

\

r-,å*\6i{p.1a.,

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (rekrytointitavat, kelpoisuuden ja taustojen tarkistaminen,

rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettely):

Tå\å hc-1reqÄ e\ \a.r\e\q,
Kc\hdesl
yr\\uhfn tnö+l

^hh

hoEYar

hordar,r'- t>t<tris-t'1"i

I
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä (voi olla osana

perehdyttämissuunnitelmaa): u

0

!crfeh.\g\5 .Käns'o o\ ,a\e-gg^ 1e-t-efnaÄn
a\uslq 64stt, gl,,tv,ietä4^- lo,rrr-1hae:==a.
Tov v1\\q\op:-,

Kuvaus henkilökunnan /yrittäjän ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen
johtamisesta (osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, täydennyskoulutussuunnittelu ja

seuranta menettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, kehityskeskustelut

-

-

liitteenä voi olla henkilöstön

täydennyskoulutussuunnitelma):
$

rr1ö

thqnnVörn$r4
n

rr

hqvrhvOi tyt rC^, hO röetc""rn trivr t lLa yl^r\erp\en P
lo.
örn\s'\oÅiet\ t-estert

beU.sfä
Quu[i

'
!rd"a\arir-' )tå säänro[l^-se-lrå \ltKumatl

4.rrstn

idoLla

ke hittäm isestä liittee hä, vol viitata vor massa oleva an la tukäsiki rjaa n

Kuvaus

rfc,rrnt1c,c-s:g..

hantrt

luso\efoc. kcr.rlu*Lrts\6q$

Sefc, Srrrrna,rrnyne hbrb\g[n

heh\tqö]d\,

7. YRIWKSEN TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET
Kuvaus yrityksen toimitiloista (esim. huolto ja varastotilat)

Uofobto\\c'i

torrmovnrrtre 5

Kuvaus niistä laitteista ja tarvikkeista, joita käytetään asiakaskodeissa:

suvouK:ngn

tcvvr\qVftt

!*|*\rsil5orrncEl
Hurr\ .tarrvih\.ne|

VÅU

nee-t/

\r\Aur\, allefgia \rtÅö\hs(+

.

abrahtfnn orn\a crm, Rl.-tru\hrr VewlllDktnrnrtlon pt

Kuvaus välineiden huoltomenetelmistä:

5i{vots r,öUneet !u\Å\s\el ct91
1Ä\t,tun

lpestän

\c@\ser\ bdrgttote*rar)

Kuvaus siitä, miten ja kuinka usein yritys uusii käyttämiään laitteita ja tarvikkeita

\rvrun

tV.utaa

/VuUrr

, hnv\\^l {orrgeerr mu}<aan
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8. ASIAKASTURVALLISUUS
Yrityksen turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

'?a\trvrren te[r
Slträiå,rrn Nutv,
Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta

:

horc1LLacrå 45,aya,\ örnv:5a. kA\el<+ac'rt1,'16\err
5er-rVra..tplCr-r: +crt\t{SgnrretLLc-,

tUfVa\.LrSUUib,

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden

varmistamisesta, joista yritys vastaa:

dr -\J t-qrrros.s.<
Kuvaus asiakasturvallisuuden kehittämisestä:

€ei,ura.onrng'''e.

ttJ*4nretrc>. ö.- L.o,nLtmr.e-

\st\uJutS\q. \lArfteen

1o.nnt\crVcv\

rn\r:lk-o.o.h

9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Kuvaus asiakkaan ohjauksesta ja neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen ja
palvelusuunnitelman laatimisesta ja päiviftämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon:

?c^N":\-" sc:p\ r^us'fe-bsk>ån ots\4E\aa-n / Oftta^i=r- rFan6sa
p:'sca

SOVrioqvr fne-,id<-rn

\,5OOL! d, C,*SrA\C-k_qrln

e\c*CfeSS;.

.

h\bsfu)u {oJrtit\s€r) -lel-oorr, fnubåL on
5tlxen \*-r\snerä, KbsKå o\gnrne- rlkrr\rcc.n Fir^n-,-\

P-:ra.b-o.s

TYnrnm€- ToNebmaan as\a,&qs\q

rr.,o,.'

pudis*_=f,\

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan palvelusopimuksen sisällöstä, palvelun kustannuksista ja

sopimusmuutoksista:

?a\e\r-.to9\mu< eKÅään o\rr\o\ *htrsllise-ro, tj",tteera
a\ror f".r,nnq.sf,o (uSto.. asto-has råk.ee- ka-ttsb^in
tAWe\u-LYu-rnrr.'e. t

\l.oi\or$siå

:-l*W*t

rröqr.rrrerstå

hrnrratt

ögtetaan

ab\o{cas rnrmis,taa *agnmÅrre

lt*
hmnql

ic'NeluscPrrnu

1a hr4VäMqq \a'rfu}eilOVohfi
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informaatiosta: :
t0c'ro tnrn6\urreiu0\\rilrte, $nvnc {ö.$ä scrt

Kuvaus kuluttajansuojaa koskevasta

r

tcrr\ä tfir\qftudc6toq drmSffrcrr

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja,
henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslaki 7$ ja 105 sekä asiakaslaki g - 10$):

${r\en ern. rna.rnr\tu / as\ahaS !aa\äÄ .taNeJu rstarnrnc-/ t6rtc.n
noudalarnrr\e- orr$^hfra
iakrpqKåL;d

fa

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan luovuttamista rahavaroista, avaimista

ja
muista tavaroista:
.,EcöilnuKh[lö

auelaqor\elaan

\0s cbun, attcrn

rrs\lÅ vAqbrd

lonn\i / Faulfin cfrrurgbor uohn\<rr1a I,AqS,rrä
Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti

J0b0

ofiror r{vrttt0',6n Ahrrr\hann hnnhba öu0ram

totr

?0h\Ab0'narnruhsn Multa \c\i Isrr111Oerrro "?O\murlnän
[nhmrub'tn T\ ohrmhMan vnn5ss'r.
Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta:

\ste.\r\lna\\n cn c't\errs \op-\c141 Fneidän håynnlt
hnr\orn varn, 'P9 AJ\aLq,9 5cr.r Y.unCrorn.-r ,, Ltt--, !1st1 tt=
a5\^t\ horlar., pqqdÄrnrre
crnarstlla / e:so\tlto (Kotqaluelu yrn,)
^?L6

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hänellä on oikeus tehdä reklamaatio yritykselle

Henkilö ja yhteystiedot, jolle reklamaatio osoitetaan:

na\rnusqqÅ cry

t\e\ T-\q3r:-, ta"
?. cFo hseoool

Nrirra SIY-qt\"ltP
oEo ffiaooo<'

Kuvaus menettelytavasta, miten yrityksessä käsitellään sen toimintaa koskevat reklamaatiot:

-fr\qv-f.

m1.,t-qp*rr =e\rrr\etään as\4 rnr\ö-

t-es,\recz tarfÄfi Ae-s:e,l

E+*\e-lsto.

CelJOtrcraochO

neLtvac\lo-pu.ar e€nrn,

Kuvaus Essoten ja palveluntuottajan välisestä yhteistyöstä asiakkaan palvelun suunnittelussa ja
toteutumisen seurannassa:

teh\ paLlonKr n en 6sok n sos . \cin te kr jå'rclen kaft+n
sop,^i5 thlq ittd^^,nt lh,tlen lwtulttden tshrta kn'qnrwsta"

\hfe\s\iDtÄ

aslak\atfuo iuahn. trtrnnttn' <Anlfu raikot

tAC,

,
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Kuvaus asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittwästä seurannasta ja kehittämisestä:

hSrcr\l\faavf ofL-e-r-råe-* .5C.t as\cxiclc.orcxlr atåerna. fr)el,L\es.g\U-Ao- , $
oUg.c+r c>r6tc\-kjc,a.<\J\ res\rc>rrar.

\r^vrÄ\rlr-ssa, h^nbitr^c^rn !rsäC. {e1r,o-.

10. YRITYKSEN TOIMINNAN LAADUN VARMISTAMINEN
Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa ja hyvinvointia ylläpitävästä ja

edistävästä toiminnasta:

e(OnnuSet<,.cårn\ g>yn6glptr.;-.\\5esrr\ \gil=4r1rte€å^ cfSiCrU rcrqn
$Öir*\ ? escrrnän\to.rrne- hr.brn.oo n crtt4e^ .

Siivouspalveluja tuottavat yritykset:
järjestämiseen liittyvistä käytänteistä

Kuvaus asiakkaan kodin siisteyden, pyykkihuollon ja jätehuollon

:

- €.ntr\rrrc6å-1s-cJ <.: +ie.9fc{$J6\ *S,o\A\o\a'n -{'inatl-iseslit
\FrJ-åCc.6- *ur^Il,t!\

?u\1ki\

tn€+iUe, \Apfn\rrc-

c^r-sSrr-

\clrrrr.\a<Lr_\ \ne_

Ateriapalveluja tuottavat yritykset:
liittyvistä käytänteistä

Kuvaus asiakkaan ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen

:

Päivittåisen toiminnan palveluja tuottavat yritykset:

Kuvaus päivittäisen toiminnan järjestämisestä
(toimintakykyä tukevan toiminnan, ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, harrastus- ja viriketoiminnan
järjestäminen, lumityöt, puiden pilkonta, vedenkanto sekä lasten koulunkäynnin tukeminen):

Tee.rncne_ -\erits]ciar_

ttrrqeiden

rnuEaa-h

\\tårr.o.in\\NLF asnc(lq aareHcoan

Kuvaus hygieniakäytänteistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä (sekä epidemiatilanteessa

toimiminen)r

XÄg\u4..nrrre, 6h lUnn\qy6\t B\ÄD\oyaa\gs1,

,

{

suvous \A\aree-.t

häv.teto,Är, ogs \rgL\ov13\- \ohiccsq +A; tco.\Äo1$ir:er1
\c\\,rn\0rvhofft , nse\U\rnrne- r,0\masso o\Euctt, f0\b\uKstt.
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Kuvaus asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä:

orr \a\ruvaa, IfhrildrnisrÅ
tu\ee \rsäÅ rrp.rkFånor \te toko a-i a.\

Tår^Ä \ö

Uu S I q

Nt. arfln herrnorlla
I

{.

ASTAKASTTETOJEN

t

-tur rn'unt obpo

?qr t rr-\rr\c- Ptstl

XÄSrrrelV

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä sekä salassapitosäädösten noudattamisesta:

* Asrartqs sogrrnukset \uKo\\is,es-:c\ \\assca
lt e-rnrne kå.CtÄ sehbö's\ct goftLas fe.Listcriå
Tietosuojavastaava n yhteystiedot:

Kuva us, m

iten

asia

kasta informoidaa n henkilötietojen käsittelystä

SöV\rnus\ar tehståesså

*.errcfrc

:

a€ ra-L.lc-a*cr-\€.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja
asiakirjahallintoon:

Tere)-rd^$e1s ko.nsrcrsicr

N\e€- f\rni

Kuvaus henkilötietolain 105 mukaisen rekisteriselosteen ylläpitämisestä

F<rnqstorarr \askr..r\rstq rg61fierr Nåq\osså as\crkcrsf€-kisrre;i

.

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnista ja päättyneiden asiakassuhteiden asiakirjojen käsittelystä

Säsr\gtr16,,gr1\

luti\rssc..

ba.a.grssa,

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden
kanssa:

^qrrJJq'

\hdcLe-+ aq.\areÄ t
Tr.rlel,trrut\ s<_

Kuvaus asiakastietojen käsittelyn kehittämisestä:

\>yr^\o,sssc1 \^o-ntrr\co.n qcN\qshretb 1år1es\e-trnå - Öhplfna,
fnÅkro.. +dIJA b,ette-Ufa" er tanre{fo.

9

12. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA
Kuvaus siitä, miten yritys valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua

€t +;1+te,=<cLuettelo alihankkijoista

a5,V-ar.*+\\o --\q

:

Kuvaus alihankinta na tuotettujen palvelujen kehittämisestä:

13. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI
Kuvaus yrityksen omavalvonnan toteuttamisen" seurannasta:

b^äi;Mlö-suunn\\Qlrr,r.ar

öiniän seko rrthrtetådn

-\awgtn mukoan $unrrrha S\lunnrfelnnn

päivittämisestä: . ,
v'- 1;' vatern,' \aiataä n 5t'\unn\\t\mrra'n
taT\A\av\o, \ttoT,

Kuvaus omavalvontasuunnitelman

?divr\et

nan Yt

p0hpttor,

u

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä
omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia
ei vuoden aikana olisi tehtykään.

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa yrityksen johtaja/yrittäjä
Paikka ja päiväys

Rrs\iina

9.h

Allekirjoitus

,to\q

:f<'2. O
4e L.

2

t$G&Nrtt.tt
Nimen selvennys

"J

Ne(

