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Sote -alueen nimi:
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Eteld-Savon sosiaali- ja

Toimintayksikon nimi

Toim intayksik6n sijaintikunta yhteystietoineen

Palvelumuoto; asiakasryhmti, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamdiri

Toimintayksikon katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

ToimintayksikOn vastaava esimies

Puhelin

Sihkciposti

Toim intalupatiedot (yksityiset sos iaalipalve lut)
Aluehallintovirastory'Valviran luvan myontemisajankohta (yksityiset ympirivuorokautista toimintaa harjoittavat yksikdt)

Palvelu, johon lupa on my6nnetty

llmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunna n paatds ilmoituksen vastaanottam isesta

Aluehallintoviraston rekisterointipaatdksen ajankohta

06.06.2018
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottaiat
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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASU UNNITELMA
2.TO IM INTA.AJATUS, ARVOT JA TOIM INTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus

Siivousliike Siistit Siivelet Oy tuottaa kokonaisvaltaista kotipalvelua, jonka avulla ikiiihminen viettiii
kotonaan tiiysipainoista ja hyvlii eliim[ii. Siivousliikkeessl tyriskentelee piiiis[fintdisesti yritt[jii itse.
Siivousliike Siistit Siivelet Oy tuottaa ilmoituksenvaraisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja
ik[ihmisille ja muille palvelua tarvitseville. Tyrissii hy<idynnetiiiin asiakkaiden voimavaroja. Tiillii
tavalla heille pyritii[n mahdollistamaan turvallinen, mielekiis ja ihmisarvoinen el2imd omassa kodissa.
Siivousliikkeen palveluihin kuuluvat kotipalvelun tukipalvelut; mm. siivous, pyykinpesu,
henkikikohtainen hygienia, asiointi, nurmikonleikkuu, lumityot ja muut pihatyrit.
Arvot ja toim intaperiaatteet

Siivousliike Siistit Slvelet Oy toimii asiakasliiht<iisesti. Asiakas on oman el?im[ntilanteensa paras
asiantuntija.

Tytintekijii osoittaa kunnioitusta asiakasta kohtaan, puhuttelee ja kohtelee hiintii arvokkaana yksilonii
sekd kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttii. Tytintekijii huomioi asiakkaan henkildkohtaiset eliimiinarvot,
eliimiinkatsomuksen ja toimintatavat.
Tydntekijii kunnioittaa asiakkaan oikeutta itsenriiseen eliimtiln ja pl[toksentekoon omissa asioissaan.
Tytintekijfi puhuttelee asiakasta hlnen toivomallaan tavalla.
Tydntekijii on tietoinen asiakkaiden oikeuksista ja edistiiii heidtin hyvinvointiaan.
Tytitekij[ tyd,skentelee tyosseAn tasa-arvoisesti ja edistiiii ihmisten mahdollisuuksia hyv[[n eliimliin ja
sitii koskevaan piiiitdksentekoon. Hin tiedostaa ettei ihmistii saa syrjiii, vaan kaikkia tulee kohdella
tasavertaisesti hlnen i6st[in, asemastaan, vakaumuksestaan ja sukupuolestaan riippumatta.
Tydntekijfi huolehtii oman ammattitaitonsa ylliipitlmisestii koulutuksella. H[n haluaa kehittaa itseiiln
ja omaa tytit[iin. Tydntekijl vastaa omasta tytistti[n ensisijaisesti asiakkaalle tai hiinen edustajalleen.
Vastuullisuudessa keskeisenii on myos salassapitovelvollisuus.
Tyiintekijfl ohjaa, neuvoo ja kannustaa asiakasta omatoimisuuteen. Hiin huomioi asiakkaan voimavarat ja
aktivoi asiakasta tekem6iin mahdollisimman paljon itse.
Toiminta-aiatuksena: Apua ia tukea ariessa selviytymiseen.
Pdivittdmissuunnitelma

Siivousliike Siistit Siivelet Oy:ssi omavalvontasuunnitelma p2iivitetriiin kerran vuodessa, joulukuussa,
seki tarpeen mukaan useammin.

2. OMAVALVONNAN ORGAN

JOHTAMINEN JA VASTUUHENKLoT

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon ed ustaja(r) ia tehtavat

Susanna Hintala, toimitusjohtaja

Omavalvonnan vastuuhenkilon yhteystiedot ja tehtavat

Susanna Hintala,

yrittlja

Susanna@ siistitssavelet.fi . 050-5241 583
Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyoryhmdn jdsenet yksikossii (ammattinimikkeet)

Hintala, sosionomi (Valviran laillistama)
Minna Aikes, kotipalvelutydntekijii
Susanna
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Henkil6ston osallistuminen omavalvonnan toteunamiseen: (voi olla osana toimintayksikcin perehdytyssuunnitelmaa)
Suunnitelma henkil6st6n ja opiskelijoiden perehdyttdmisestd ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

Omavalvonta on osa tydntekijan toiminnan reflektointia. Omavalvonnan sfl[nndllinen paivifteminen.
Tydntekijiin ohjaus omavalvonnassa tapahtuvissa muutoksissa. Asiakaspalautteiden kiisittely
tydntekijdiden yhteisessii palaverissa. Toimintatapojen seuranta, analysointi ja tarvittava
muuttaminen sdiinndllisesti kuukausittain.

3. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE
Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ia omaisilta kerdtiiin

palautetta, miten asiakaspalautteita kiisitelliiiin ja miten sila keretaan hyviiksi toimintaa kehitettaessa)

Palaute saadaan yleensd suoraan asiakkaalta joko asiakaskdynnin yhteydessd tai puhelimitse. Palaute
kirjataan yrityksen sdhkoiseen jdrjestelm6dn. Jdrjestelmddn kirjataan palautteen antaja, palautteen
antamisen pdivdmddrd ja palautteen kdsittelyn jdlkeen havaitut tarvittavat toimenpiteet. Tdm6n jdlkeen
asiasta keskustellaan asiakkaan kanssa.
Kuvaus asiakaspalautteiden kiisittelysta yksikossa/palvelutoiminnassa

Pyrimme kehittamaan toimintaamme niin, ettfl se on asiakkaan edun, tarpeiden ja toiveiden mukaista
niin hyvin kuin mahdollista. Toiminnan kehittiimisen edellytys on, etta kuuntelemme tarkasti, mitl
asiakas meilt[ odottaa, asiakkailta tullutta palautetta sekl kiiymme l[pi kaiken palautteen. Kirjallista
asiakaspalautekysely?i ei ole vielii toteutettu, mutta se on olennainen osa tycinkuvaa toiminnan
laajentuessa.
Kuvaus asiakaspalautteen kaytOsta toiminnan kehittdmisess6

Pyrimme kehittamaiin toimintaamme niin, ettii se on asiakkaan edun, tarpeiden ja toiveiden mukaista.
Toiminnan kehitt?imisen edellytyksend on, ettd ymmiirrlmme, mitii asiakas meiltii odottaa ja
analysoimme kirjallisen ja suullisen palautteen. Toiminnan vakiintuessa teemme oma-aloitteisen
asiakaspalautekyselyn.
Suunnitelma asiakaspalauteiariestehan kehittiimiseksi

Suunnitteilla on asiakastyytyvAisyyskysely, jonka postitamme asiakkaillemme palautuskuoren
kanssa. Varsinainen palautekysely on viel[ suunnittelun asteella. Tarkoitus on ette analysoimme
palautetut kyselylomakkeet huolellisesti ja teemme niistii yhteenvedon. T[miin pohjalta alamme
miettiii, kuinka toimintaamme tulee kehittaa tulevaisuudessa.

4. RISKIEN JA EPAKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET
Kuvaus menettelysta, jolla riskit, kriittiset tyrivaiheet ia vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti

Pyrimme miettim[[n ennakkoon, mitk[ ovat meidiin ty<isslmme vaaratilanteita tai tilanteita, joissa on
riski sattua henkistii, ruumiillista tai taloudellista vahinkoa. Kiiymme l[pi omaan palveluumme,
tietosuojaan, henkildstotin (henkilOsttin aiheuttamat ja henkildstd<in kohdistuvat), asumiseen ja
toimintaympiiristdrin liittyviit sekii mahdollisesti asiakkaan itse aiheuttamat vaaratilanteet ja riskit.
Kuvaus menettelyste, lolla ldheltii piti -tilanteet ja havaitut epdkohdat kisitell66n

Liiheltii piti- ja vaaratilanteet kirjataan yl6s ja tilastoidaan. KAsittelemme asiat yhdess[ keskustellen
siite, mita tapahtui ja kuinka kyseiset tilanteet voidaan jatkossa ehkiiist[.
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Kuvaus menettelysta, jolla todetut eptikohdat koriataan

MikAli kyseess[ on ollut konkreettinen vaara, pyrimme mahdollisuuksien mukaan poistamaan sen.
Tyciskentelemme asiakkaan kotona, jolloin asiakas itse on aina mukana toiminnassa ja hiinen
mielipidettii[n on kuunneltava ja kunnioitettava. Mik[li eplkohta tai vaaratilanne on yrityksen
toimintatavoista johtuvaa, yrittrijln tulee kaikin tavoin pyrkiii poistamaan ja minimoimaan riskit
niin, ettfl asiakas ja henkilostci voivat turvallisesti toimia tulevaisuudessa.
Kuvaus siita, miten korjaavista toimenpiteista tiedotetaan henkikistdlle ja tarvittaessa yhteistydtahoille

Kaikki vaara- ja liiheltii piti -tilanteet kiiyd[tn yhdessii l[pi pohtien, kuinka kyseiset tilanteet voidaan
viilttl[. Koska Siivousliike Siistit Siivelet Oy:ssii on taile hetkellii yrittnj[ ja kaksi ty<intekij?il,
keskusteluja jiirjestetiiiin sii[nndllisesti.

5. HENKL6ST6
Kuvaus henkil6st6n mdiriistd, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkildstri (otetaan huomioon piiivtihoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilcist6n kelpoisuuslain, valvontaohjelmien sdEiddkset)

Siivousliike Siistit Siivelet Oy tytillistiie telle hetkell[ kaksi henkildii; yrittiij?i Susanna Hintala,
koulutukseltaan sosiaaliohjaaja sekii Valviran laillistama sosionomi, toimenkuvaan kuuluu
kotipalvelu sekd perhety<i sekii kotipalvelutydntekijI Minna Aikes, toimenkuvana kotipalvelu.
Susanna Hintala vastaa Hankasalmen, Jyvdskyliin, Laukaan ja Mikkelin asiakkaista. Minna Aitas
vastaa Keuruun ja M[nttii-Vilppulan asiakkuuksista. Henkil<istdn mitoitus ty6miiflriiiin n[hden on
tiillI hetkellii riittiivii.
Kuvaus henki16stdn rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt lne.)

Uudet tydntekijet haastatellaan ennen rekrytoimista. Heidiin ammatillinen osaamisensa tarkistetaan
opintotodistuksista ja tyotodistuksista. Siivousliike Siistit Slvelet Oy:ssii lastensuojelulain mukaisia
palveluja antaa tarvittaessa vain yrittiijl itse.
Kuvaus henkikistdn perehdftamisestd: (suositellaan laadittavaksi henkildst<in pereMyttamissuunnitelma, ks. myris kohta 3.)

Siivousliike Siistit Siivelet Oy:ssii on kehitteillfl uuden tytintekijiin perehdyttiimiskansio, jossa kflsitelliiiin
mm. omavalvontasuunnitelma, kemikaaliluettelo (pesuaineista) ja ehdottoman salassapitovelvollisuuden
merkitys. TyOntekijit allekirjoittavat kirjallisesti salassapitosopimuksen. Perehdyttamiskansiossa on
kerrottu myos Siivousliike Siistit Slvelet Oy:n toimintaperiaatteet, jotka uuden tyrintekijiin tulee omaksua
ja toimia niiden mukaisesti.
Kuvaus henkilOkunnan ammattitaidon la tydhyvinvoinnin ylliipitiimisesta ja osaamisen iohtamisesta
(esim. tiiydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkil6stdn taydennyskoulutussuunnitelma)

ja

sen

Henkilostoasioiden kehittdm issuunnitelma

6. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa kaytettavista tibista ja niiden kayton periaatteista. Tilojen kiiyton
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyviit kaytenndt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms.
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Kuvaus asiakkaiden henkilcikohtaisessa kiytcissi olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut ine.)

Ei kuulu toimenkuvaan.

Kuvaus asiakkaiden yhteisessi kafossa obvista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ia toimintatilat,
hygieniatilojen toimivuus, saunan kayft6mahdollisuudet, jne.)

x

Kuvaus asiakkaiden yhteisdllisyyden toteutumisesta yksikOssii toimitilojen ndkokulmasta

Kuvaus siivous, jate- ja pyykkihuohoa koskevisla k?iytiinteistii

X

X

Kuvaus sisiilman laadunvarmistusmenettelyista (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisailman mittaukset, yhteistoiminta
kiinteisttinhuollon, terveydensuoieluviranomaisten kanssa,,ine.)

x

Kuvaus yksikOssii olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

X

Vastuuhenkikin yhleystiedot

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 $:n mukaisia
hoiloon kaytettavia hitteita, joita ovat mm. sairaalasengyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms.
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on sdidetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24-26
g:ss6 sekS Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa midrdyksissd 412010. Terveydenhuollon laitteiden ja
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehddiin ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksik6lle nimetdiin ammattimaisesti kaytettavien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta
vastaava henkil6, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien miiiriysten noudattamisesta.
Linkki Valviran mddriyksiin: hltp:l/vvww. valvira.f
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Toim itiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittdm issuunnitelma

X

7. ASIAKASTURVALLISUUS
Asiakasturvallisuuden kehittdmiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, iossa kdsitelliiiin vdlittrimSSn asiakasty6hdn liittyviii
turvallisuuteen
Yksik6n turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavary'vastaavien yhteystiedot

Asiakasturvallisuutta arvioimme tarvittaessa mytis kodin turvallisuuden kannalta.

Eri ikiiisten kotitapaturmien tarkastuslista http://www.kotitapaturma.fi

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais-

ja

ikiiihmisten

palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava)

x

Kuvaus yksik6n valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta

X

Kuvaus asiakkaiden kaytdssa obvien turvalaitteiden ja htilytysjiirjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksik6n

hiilytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja halytysvasteiden
toimivuuden varmistus, jne.)

x

Asiakasturvallisuuden kehittdmissuunnitelma

K[ymme asiakasturvallisuuden asiat liipi samalla kun pflivitiimme omavalvontasuunnitelman vuosittain.

8. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksery'hallintopaat6ksen ja hoito- ja

palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/piiiviihoito) laatimisesta ja paivittamisesta seke asiakkaan osallistumisesta
pddtdksentekoon

Pyrimme aina toimimaan asiakkaan edun ja tarpeiden mukaisesti. Palvelusopimusta tehdessiimme
kerromme hflnelle, ett[ mikiili hln on tyytymfltdn toimintaamme, niin hdnen on ensisijaisesti
otettava yhteytt[ palvelun tuottajaan, jotta palvelun tuottajalla on mahdollisuus tehd[ korjaavat
toimenpiteet. Mikeli asiakas on edelleen tyytymatdn, hlnellii on oikeus tehd2i kuluttajasuojalain
mukaisesti kantelu ja korvausvaatimus.
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Kuvaus siitd, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikk66n etukiteen

X

Kuvaus siita, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisiillostti, palvelun kustannuksista ja
sopimusmuutoksista.

Palvelusopimus tehdzifin aina asiakkaan l?isn[ ollessa. Siitii kiiyd[iin jokainen kohta liipi yhdess[
niin, ettii asiakas ymmiirtiiii, mit[ siinii tarkoitetaan ja sovitaan. Palvelusopimuksessa on nzikyvissii
molempien sopijaosapuolien tiedot, mi$ palveluja asiakas tarvitsee, mikii on palvelun hinta, kuinka
laskutus on sovittu, mikii on palvelun suorittamisen ajankohta sekii arvio, kuinka paljon aikaa
sovitun palvelun tekemiseen menee. Sopimusta tehd[[n kaksi kappaletta, joista toinen jii[
asiakkaalle ia toinen palveluntuottaialle.
Kuvaus asiakkaan itsemdd16dmisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilcikohtainen
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7$ ja10$, asiakaslaki 8-10 S)

x

Kuvaus menettelystd, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista
tavaroista

x

Suunnitelma siitii, miten rajoitteiden ia pakotteiden kdyt<in tarvetta pyrildiin viihentdmddn

X

Kuvaus rajoitteiden ia pakotteiden kayton kriteereist€i, piiiitdksenteosta, menettelytavoista, kirlaamisesta ja
rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat)
Suositellaan laad ittavaksi menettelytapaohjeet

x

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, etti asiakasta on kohdeltu epdasiallisesti tai loukkaavasti

X

Kuvaus asiakassuhteen p6dttymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan
siirtdminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jiilkihuollon valmistelu, jne.)

x
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Jos asiakas on tyfymatdn saamaansa kohteluun, hiinelld on oikeus tehdii muistutus toimintayksik6n vastuuhenkildlle tai
johtavalle viranhaftijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdiiiin ldrjestdmisvastuussa olevalle
viranomaiselle (Valviran ohie 8:2010).
Henkiki/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan
Susanna Hintala

Virtalantie I I I
41490 Niemisjiirvi
050-5241583
Susanna @'siistitsavelet.fi
Sosiaaliasiam iehen yhteystiedot

Kuvaus yksikdn toim intaa koskevien

m

uistutusten kdsittelysti

tyontekij[ kirjaa sen itse mahdollisimman tarkasti asiakkaan
ilmaisun mukaan. Kirjallinen palaute/muistutus seka ty6ntekijdn kirjaama muistutus k[ydliin llpi
tydntekijiriden kesken sek[ pohditaan, onko muistutus aiheellinen. Mikeli muistutus on aiheellinen,
pohdimme, kuinka tilanne korjataan ja sovitaan tarpeelliset toimenpiteet. Kirjalliseen
huomautukseen laaditaan aina vastaus kirjallisena. Kaikki palautteet ja huomautukset arkistoidaan.

Jos muistutus tulee suullisesti, niin

Kuvaus kunnan la palvelutuottajan viilisestii yhteistyO$a asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen
seurannassa

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvd kehittdmissuunnitelma

Pyrimme sfl[nniillisesti kiiyml[n Hpi ja kehittZimaan sitl, ettfl palveluumme kuuluu my<is kertoa
asiakkaalle htnen oikeuksistaan ja asemastaan.

9.

PALVELUN/YKSIKON ASIAKASTYON

IN

LAADUN VARMISTAMINEN

Kriteereitd ja tasoja on mddritehy toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka lOytyvtit Valviran kotisivuilta:
http://www.valvira.f i/

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyi, eliimiinhallintaa seka fyysista, psyykkista
yllSpitiiviistd j a edistdviistii to im in nasta

la

sosiaalista hyvinvointia

X
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Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun jiirjestiimiseen liittyvistii kaytenn6ista (ruokailuvdlien pituus, yoaikaisen
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan se uranta, j ne. )

x

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:
htto://www.ravitsemusneuvottelukunta.fy'portal/filravitsemussuositukseV
Yksikdn ruokahuollon vastuuhenkil6n yhteystiedot

X

Kuvaus paivittainen toiminnan jiirjestdmisesta (hsten koulunkdynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen
kouluasioista vastaavan henkilon nimedminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykya
tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan l6rjestiiminen ym.)

x

THL:n liikuntasuosilukset eri-ikiiisille:
http:l/www.ktl.f iloortal/suomi/tietoa tervevdesta/elintavaVliikunta
Kuvaus hygieniakEiyt6inn6istd ja infekliotartuntojen ehkiiisemisestd sekd epidemiatilanteissa toimiminen

Suunnitelma asiakastydn ja piiivittdise n toim innan kehittam isesta

X

x

10. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JARJESTAMNEN
Kuvaus terveydenhuollon jiirjestiimisesti yksikon/palvelun asiakkaille ia yksik6n omat vastuutehtdviit asiakkaiden
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistdminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan
seurantaan liittyviit tutkim ukset, tarkastukset, kontrollit, j ne.) x
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Kuvaus menettelysta, miten toimintayksikdn Hakaripalvelut jarjestetaan ja mikii taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta
kiireett6missd tilanteissa

x

Kuvaus menettelystd kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi

x

Kuvaus erikoissairaanhoidon kaytoste la saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian kayttdmahdollisuudet, psykiatrinen

hoito, jne.)

x

Kuvaus lidkehoitosuunnitelman ylliipidosta, piivittiimisesti ja toimeenpanosta seka toteuttamisen seurannasta
(Liiiikehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeri0n Turvallinen ltiiikehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.)
STM:n opas lOytyy

osoitteesta:

Laakehoidosta vastaavan henkil6n yhteystiedot

Potilasasiamiehen yhteystiedot

x

x

x

Terveydenhuohoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittdmissuunnitelma

x

avi21

ul

10/13

1

1. ASTAKASTIEToJEN

xAsrrely

tulee olla
Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, kdsittelystd ja salassapitosdinndsten noudattamisesta

Siivousliike Siistit S?ivelet Oy:n asiakastietoihin liittyviit paperit siiilytetii[n yrittiijln kotona Virtalantie
lll 41490 Niemisjiirvi lukitussa kaapissa. Asiakastietoihin on pii[sy vain Susanna Hintalalla. MikAli
yritt[jZille sattuisi jotain, kaapin avaimen paikan tietaa yrittaj[n puoliso Harri Saarelainen. Siivousliike
Siistit Siivelet Oy:n kiiyttiimlss[ laskutusotrjelmassa on nlkyvissii asiakkaan nimi, puhelinnumero ja
osoite, mutta ei muita henkiltitietoja. Tietokoneelle jossa laskutusohjelma on, ei ole ulkopuolisilla
mahdollisuutta paAsta. Tietokone, tabletti ja yrityksen puhelimet on suojattu Elisan Yritystietoturvalla,
jota plivitetii?in siilnntillisesti. Yrittiij[n ja tydntekij[n v[lillii tiedonkulku tapahtuu kasvokkain.
HenkilOtietolaki ja asiakastietojen k6sittely yksityisessti sosiaalihuollossa:
http://www.tietosuoia.f i/uoloads/6iwqd57 1 .odf

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

SusannaHintala
Susanna@ siistitsavelet.fi

050-5241583
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkildtietoien kiisittelyssii: ohjeet

rylelErejaJi

Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: htto://www.tietosuoia.fiiuoloads/m290kooti8w.odt ja
htto ://www.tietos uoia.f i/uploads/drs1 w.odf
Asiakkaan suostumus salassa pidettdvien tietojen kiiyt<ille/luovuttamiselle: TSV:n opas
htto ://www.tietos uoia.f i/uoloads/r63f xbSbo 1 c8tov. odf
Kuvaus henki16strin perehdyttamisesta ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon
(lisatietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: htto://www.sosiaalioortti.filFile/eef 'l4b'19-bacf-48209f 6e9cc407f I 0e6diSosiaalihuollon+asiakasasiakiriat. pdf )

Perehdytyksessii kerrotaan ty<intekijelle salassapidon merkityksestl kaikilla
sektoreilla. Asiakkaan, toisten tydntekijdiden tai yrityksen asioista on ehdoton

vaitiolovelvollisuus.
Asiakasrekisteriii ylliipitdvtin palvelun tuottaian tulee laatia henkikitietolain 10 $:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi
toisen yrityksen tiloissa.
Rekisteriseloste (ellei liitteend): tietosuojavaltuutetun ohje ia lomake: http:llwww.tietosuoia.filuploads/64znai.pdf ja
http ://www.tietos uoia.f i/uploads/8cv1 7o0zbo

1

.

pdf

Muita tietosuojaan liittyviS oppaita sivulla htto://www,tietosuoia.lil1582.htm : Kiiyttdjiilokin tietojen ktisittely henkilotietolain
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkil6tietolaki, Henkilorekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen,
Henki16rekisteriin tallennettujen tietoien tarkastaminen, Henkilotietolain seuraamusjdrjestelm6

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikk6jen on tdrkeSd sopia yksik6ste pois
ldhteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukateen asiakkaiden kotikunnan kanssa)

Asiakirjat arkistoidaan erilliseen mappiin, jota siiilytetii[n lukitussa kaapissa. Kaikki sellaiset asiakirjat,
joita ei ole miiiiriitty s[ilytettiiviiksi hiivitet[fln silppurissa.

Kuvaus, miten tiedonkulku jtiriestetd6n muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa

Tiedonkulkua tarvitaan vllillii Mikkelin kaupungin viranhaltijoiden sekii kotipalvelun tytintekijtjiden
kanssa. Yleensti tAme tapahtuu puhelimessa. Huolehditaan, ettfl mikiili puhumme asiakkaan asioista,
puhelu tapahtuu niin ettii siin[ ei ole mahdollista olla sivullisia kuulemassa. MikAli tilanne on sellainen,
etti tiitfl mahdollisuutta ei ole, pyydet[fln ettii tiedonsiirto tapahtuu myrihemmin sellaisena ajankohtana,
jolloin salassapito tlyttyy ehdottomasti. Jos asian selvitt[minen ei tarvitse asiakkaan henkil<itietojen
mainitsemista, ne i[tetaan kertomatta.
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Asiakastietojen kdsitte lyn kehittimissuunnitelma

Omavalvonnan pflivittiimisen yhteydessii kfiymme myds asiakastietojen klsittelyn periaatteet hpi ja
pohdimme, onko niissii kehitettlviifl.

12. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA

Kuvaus menettelystzi, kuinka yksikk<i valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua x

Luettelo alihankkiloita

Kehittiimissuunnitelma

x

x

13. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI
toteutum

seuran

Siivousliike Siistit Siivelet Oy:ssii omavalvonnan toteutumista seurataan
siiflnndllisesti. Omavalvontasuunnitelmaa piiivitetiiiin vlhintliin kerran
vuodessa ja tarvittaessa. Miklli toiminnoissa tapahtuu muutosta, se
kirjataan omavalvontasuunnitelmaan niin, ettli suunnitelma on
Kuvaus omavalvontasuunnitelman paivittamisprosessista

Omavalvonnan osa-alueet klydiiiin liipi tydntekijln kanssa sek[ pohditaan, missl on kehittiimistii tai
puutteita. Puutteet kirjataan ja niihin kehitetfliin ratkaisukeinot ja korjausehdotukset. Asiat korjataan
sovitun aikataulun mukaisesti.
Omavalvontasuunnitelmaan peiivitetriln tarvittaessa toimintaohjeisiin tulleet muutokset.
Omavalvontasuunnitelma paivitetaan tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveetta
omavalvontasuunnitelmaan ia vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykaan.
Paikka ja ptiMiiys

t0.r2.2018

/lo"rJl"z^/MA

Allekirloitus
(Omavalvontasuunnitelman hyviiksyy ja vahvistaa toimintayksikon vastaava johtaja)

,Cruo"^--
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Nimenselvennys Susanna Hintala
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