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Omavalvontasuunnitelma – kotisiivous  

 

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen palvelusopimus, jossa pohjana seuraavat asiat kirjataan 

✓ Työnsisältö – kotisiivous asiakas- ja kohdekohtaisesti  

✓ Aikataulu – milloin ja millä tuntimäärällä palvelu toteutetaan  

Käymme yhdessä asiakkaan kanssa palvelun sisältöä säännöllisesti läpi työn ohessa. Asiakas voi vapaasti 

ilmaista ajatuksensa ja mielipiteensä työn toteutumisesta, jolloin asiakaspalaute on suora. Siivouksen tekijä 

puolestaan informoi minulle tilanteet asiakkailla. Kysyn säännöllisesti tilannetta - sekä tekijältä, että 

tarpeen mukaan asiakkaalta.  

Kohteessa työskentelee sama tekijä tai tekijät ja Jos tulee tilanne, että tekijä on sairaana tai lomalla – niin 

silloin lyhyen tauon aikana siivous siirretään parhaaseen mahdolliseen seuraavaan aikaan yhdessä 

asiakkaan kanssa sopien. Jos jostain syystä tauko on pidempi, niin sitten katsomme sopivan henkilön 

tuuraamaan vakituista siivoojaa. Siivoojan vaihtuminen ilmoitetaan asiakkaalle aina hyvissä ajoin.  

Palvelusopimukset ovat meillä toistaiseksi voimassa olevia, kahden viikon irtisanomisajalla. 

Kiinnitämme huomiota työn laadulliseen puoleen sekä siivousvälineiden puhtauteen.  Pyrimme käyttämään 

asiakkaan pölynimuria, jos tämä ei ole mahdollista niin kohteeseen tuotava imuri on puhdistettu aina 

ennen seuraavaa uutta asiakasta. Kaikki siivousvälineet ovat puhdistettu eri kohteiden välillä. Siivousliinat 

(mikrokuitu, sekä nanoliinat)  pesty vähintään +90C.  

Työkäsineet, työkengät – puhdistettu eri kohteiden välillä. Käsihygienia – hyvä käsien pesu sekä käsidesi.  

Kasvomaski on käytössä siivouksessa tekijällä pandemioiden ajan suositusten mukaisesti – jos emme pysty 
pitämään riittävää etäisyyttä tai kyseessä terveytensä puolesta riskiryhmään kuuluva asiakas.  

Meillä on myös velvollisuus ilmoittaa kaltoinkohtelusta seuraavin ehdoin : Sosiaalihuollon ammattihenkilön 
on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia 
asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on, että asiakastyön 
epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. 
Tarkoituksena on turvata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvän 
hoidon ja huolenpidon toteutuminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.  

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan 
kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia (esim. henkilön 
perusoikeuksien rajoittaminen vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa). Myös ilmeisestä epäkohdan 
uhasta tulee ilmoittaa. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli 
lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Vanhuksen kaltoinkohtelua on myös huono ja epäeettinen kohtelu, 
hoidon ja avun laiminlyönti sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentava kohtelu. 
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Valitsen työtekijät normaalin työhönottohaastattelun periaatteella. Työhaastattelu, sekä lisäksi omalla y-

tunnuksella toimivien työntekijöiden kohdalla tarkistaen hakijan yrityksen tiedot -  tilaajavastuulaki,  sekä 

tarvittaessa tekijän taustat.  

Työntekijöillä oltava vähintään vuoden työkokemus ammatillisista kotisiivouksista tai kotipalvelualan 

koulutus.  

Ennen työn aloittamista käyn läpi työntekijöiden kanssa työn sujuvuuteen, välinehuoltoon, riskien 

hallintaan liittyviä asioita. Asioiden läpikäyminen tapahtuu koko työsuhteen ajan ja se toteutetaan 

sähköpostilla, puhelinpalavereissa, sekä kasvotusten vähintään kerran vuodessa tapaamisilla tai 

vaihtoehtoisesti videopalavereissa.  

Työntekijän ohjeistus työntoteuttamiseen : käymme säännöllisesti palavereissa tarvittavat asiat ja kaikki 

uudet asiat läpi. Työntekijämme jotka toimivat omalla Y-tunnuksellaan ( ns. alihankintasopimus) tekevät  

lisäksi oman omavalvontasuunnitelman.  

Hyvä asia tässä työssä on jatkuva asiakaspalaute.  Kaikki asiakaspalaute otetaan hyödyksi ja pyrimme 

kehittämään toimintaamme  jatkuvasti. Kun työntekijämme on saanut hyvää palautetta, niin voimme olla 

aina varmempia työn hyvästä sujuvuudesta jatkossakin.  

Seuraamme myös jatkuvasti alan julkaisuja, alan trendejä, alan omaehtoista opetusta. Etsimme tietoa alan 

uusista  työvälineistä ja uusista normeista ympäristöystävällisempää siivousta kohden.  

 

Asiakkaalle tehdään aina palvelusopimus. Palvelusopimukseen tulee tarvittavat asiakkaan tiedot,  jotka 

välttämättä tarvitsemme työn suorittamista ja laskutusta varten. * 

Käsittelen asiakkaan tietoja * tietoturvaseloste liitteenä kotisivuilla.  
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