
 
 

1 
 

 

 

Muuramen vanhus- ja vammaispalveluiden hallinnon ja palveluoh-

jauksen omavalvontasuunnitelma 

 

SISÄLTÖ 
 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE ....................................................................... 1 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT ................................................... 2 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET ..................................... 3 

3 RISKIENHALLINTA ................................................................................ 4 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN ................................................. 7 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET .............................................................. 8 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA ........................................................ 12 

7 ASIAKASTURVALLISUUS ........................................................................ 15 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN ............................. 17 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA ............................................... 18 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA ................................................ 18 

 

  



 
 

2 
 

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi: Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos Y-tunnus: 0176699-9 

Kunnan nimi: Muuramen kunta      

Kuntayhtymän nimi             

Sote-alueen nimi: Keski-Suomi        

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi: Muuramen vanhus- ja vammaispalvelut    

Katuosoite: Virastotie 10     

 Postinumero 40950 Postitoimipaikka Muurame  

  

Sijaintikunta yhteystietoineen: Muurame, Virastotie 10, 40950 Muurame   

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Vanhuspalveluissa asiakkaina ovat ikääntyneet kuntalaiset. Vammaispalveluiden asiakkaat 
ovat erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja aikuisia, kehitysvammaisia sekä vammaisia 
lapsia ja aikuisia.  

 

Esihenkilö: Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Tiina-Emilia Seppänen 

  

Puhelin: 050 4771907  Sähköposti: tiina-emilia.seppanen@muurame.fi  

 

Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista 

toimintaa harjoittavat yksiköt) -      

Palvelu, johon lupa on myönnetty -     

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Rekisteröintipäätöksen ajankohta -     

 



 
 

3 
 

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

-Kylän kattaus, ateriapalvelu tukipalveluna 

.AddSecure SmarCare -turvapalvelut tukipalveluna 

 - Jyvässeudun Hoivapalvelut  Oy, tehostettu palveluasuminen ikäihmisille,  palvelutalo 
Koskikoti, Virastotie 11, 40950 Muurame. 
- Attendo Oy, tehostettu palveluasuminen ikäihmisille, hoivakoti Rantala, Lundintie 3, 
40930 Kinkomaa 
- VitaDays Oy c/o Esperi Care Oy, tehostettu palveluasuminen ikäihmisille, Hoivakoti 
Paatela, Parantolantie 21, 40930 Kinkomaa 
- Hoivatie Oy, asumispalvelut kehitysvammaisille, Nuutinranta, Nuuttilantie 8, 40950 
Muurame 
- Humana Oy, päivä- ja työtoimintayksikkö kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutu-
jille, Virastotie 2, 40950 Muurame 
-Lisäksi vammaisten asumispalveluja useilta palveluntuottajilta ostopalvelusopimuksina. 
-Henkilöturvahälytysjärjestelmän valvonta ja huolto: Loihde Trust Oy, Tiilitie 8, 01720 
Vantaa 
-Vartija-palvelut: K2 Turvapalvelut Oy, Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä, 010 524 8300 
 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Kunnassa toimivia palveluasumisyksiköitä valvotaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 

kanssa. Valvonnassa noudatetaan maakunnallista valvonnan käsikirjaa. Palveluntuottajiin 

ollaan säännöllisesti yhteydessä ja he ovat sitoutuneet tuottamaan palveluja kunnan laa-

tuvaatimusten mukaisesti. Muiden palveluntuottajien suhteen noudatetaan sopimusval-

vontaa.        

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

 Kyllä x Ei 

 

Luvanvaraisilta sekä ilmoituksenvaraisilta palveluntuottajilta vaaditaan omavalvonta-

suunnitelma. 

 

 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 
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Vanhus- ja vammaispalveluiden tuottamilla palveluilla ylläpidetään ja edistetään asiak-

kaan terveyttä ja elämänlaatua tukemalla omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja kuntoutu-

mista, sekä turvaamalla tarvittava hoito ja huolenpito. Tavoitteena vanhus- ja vammais-

palveluissa ovat oikea-aikaiset ja riittävät palvelut suhteessa asiakkaan tarpeeseen. Pai-

nopisteenä toiminnassa ovat ennaltaehkäisevät tukipalvelut sekä kotiin tuotettavat pal-

velut.  

Palvelujen myöntämistä ohjaavat sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltolaki, laki ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta, laki iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, vam-
maispalvelulaki sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Vanhus- ja vammaispalvelu-
jen toimintakokonaisuuden muodostavat palveluohjaus, kotihoito ja kotihoidon tukipalve-
lut, omaishoidon tuki, työ- ja päivätoiminta, asumispalvelut sekä terveyskeskussairaala. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

Vanhus- ja vammaispalvelujen käytännön työssä noudatetaan sosiaalipalveluiden ammat-

tieettisiä periaatteita, mm. ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, syrjäytymisen ehkäisemi-

nen ja asiakkaan osallisuus. Arvot ohjaavat käytännön työtä silloin, kun lainsäädäntö ei 

anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Toimintatapoja ovat 

mm. asiakaslähtöisyys, yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, ammatillisuus, asiakkaan 

itsemääräämisoikeuden ja elämänhallinnan kunnioittaminen. Työkäytännöissä yhdiste-

tään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöinen monialainen yhteistyö, tuen tarpeen 

varhainen tunnistaminen, joustavat ja oikea-aikaiset palvelut sekä verkostoituva työote. 

Työyhteisöt toimivat vastuullisesti, taloudellisesti ja kumppanuudessa muiden toimijoi-

den kanssa. 

Vanhus- ja vammaispalvelujen tavoitteena on edelleen kehittää sosiaali- ja terveyspalve-
lujen toiminnallista integraatiota lasten, perheiden ja aikuisten palveluissa. Vanhus- ja 
vammaispalvelujen toimintaan ja kehittämiseen vaikuttaa käynnistynyt Keski-Suomen hy-
vinvointialueen valmistelutyö. 
 

Muuramen kunnan strategiassa vuosille 2016 – 2021 kuntaa ja hyvinvointipalveluja ohjaa-

via strategisia periaatteita ovat: 

– tehokas ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen 

– joustavat, oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut sujuvan arjen turvaamiseksi 

– oppimisympäristöjen kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen. 

Kaikkia hallintokuntia ohjaavia strategisia periaatteita ovat tasapainoinen talous, muun-

tautumiskykyinen ja kokeileva organisaatio, uuden teknologian hyödyntäminen, vastuulli-

nen, aktiivinen ja osallistuva kuntalainen sekä Liikkuva Muurame -toiminta. 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 
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Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta 

ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden to-

teutuminen on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epä-

kohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden hait-

tatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Esi-

henkilön vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toiminnassa asiakas- ja 

potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin. 

Riskienhallinnan työnjako 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Riskien tunnistaminen ja hallinta ovat olennainen osa omavalvontatyötä. Muuramen kun-
nassa tehdään riskien ja vaarojen arviointi joka neljäs vuosi. Riskien ja vaarojen arviointi 
on edellisen kerran tehty keväällä 2019. Kartoituksella selvitetään yksikön työolosuhteita, 
työn kuormitustekijöitä ja mahdollisia vaaratekijöitä henkilöstön työolojen kannalta. Tou-
kokuussa 2019 suoritetun riskikartoituksen tulosten perusteella kehittämiskohteita ovat 
työpisteen ergonominen rakenne sekä epäselvyydet työn jaossa, tehtävien kuvauksissa ja 
vastuissa. Työpisteiden ergonomiaa on kehitetty käyttämällä työterveyshuollon asiantun-
temusta hyväksi ja hankkimalla tarvittavia ergonomiaa tukevia välineitä. Työn jaon epä-
selvyyksien osalta tehtäväkuvaukset on päivitetty sekä työnjaot ja vastuualueet on 
sovittu. 
 
Vanhus- ja vammaispalveluiden työterveyshuoltolain mukainen työpaikkaselvitys toteutet-
tiin syyskuussa 2021 ja sovittujen toimenpiteiden seuranta on maaliskuussa 2022. 
Selvitettäviä ja seurattavia asioita olivat poissaolojen sijaisjärjestelyt, pientyövälineiden 
saaminen kuntoon sekä työnohjus tai vertaistapaamiset. 
 

Vanhus- ja vammaispalveluiden työryhmään kuuluvat vanhus- ja vammaispalveluiden joh-
taja, vanhuspalveluiden koordinaattori, vammaispalvelun ohjaaja, kotihoidon esihenkilö, 
ikäihmisten palveluohjaaja, kotihoidon fysioterapeutti ja vuodeosaston osastonhoitaja. 
Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja vastaa siitä, että palvelut toimivat tasaisesti eri 
ajanjaksoina, esim. lomakausina. Sijaisuusjärjestelyt on määritelty työryhmän jäsenten 
kesken. Palvelualueen eri toimintayksiköissä tehdään vastaavat sijaisjärjestelyt. 
 
Vanhus- ja vammaispalveluiden palveluohjauksen kotikäynnit tehdään pääosin yhden työn-
tekijän toimesta. Haasteellisissa asiakastilanteissa kotikäynnit tehdään parityönä. Koti-
käyntejä tekevillä työntekijöillä on puhelimeen liitetty turvanappi, jolla voi tarvittaessa 
tehdä vartijahälytyksen. Tarvittaessa kotikäynnille voidaan pyytää myös vartiointipalvelu 
K2 Turvapalvelut Oy:stä vartija turvaksi. 
 
Vanhus- ja vammaispalvelujen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Virastotie 10 siten, että 
kotihoidon työntekijät ja vuodeosasto sijaitsevat terveysaseman yläkerrassa. Muut työn-
tekijät työskentelevät talon ensimmäisessä kerroksessa, jossa on neljä toimistohuonetta 
ja odotustila. Toimisto on avoinna kahtena päivänä viikossa klo 10-12, mutta toisen si-
säänkäynnin kautta tiloihin pääsee päivittäin klo 8-16. Kolmessa toimistohuoneessa on va-
rapoistumistie.  
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Muuramen kunnan työsuojelun toimintaohjelma löytyy kunnan intranetistä, jossa on jul-
kaistu myös muita työyhteisön sisäisiä asiakirjoja ja toimintaohjeita: 
– Työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2018 - 2021 
– Työterveyshuollon toimintasuunnitelma  
– Varhainen tuki ja tunnistaminen toimintamalli 
– Läheltä piti -tilanne ohjeistus 
– Menettelytapaohjeet väkivallan uhatessa 
– Menettelytapaohjeet häirintään ja epäasialliseen kohteluun 
– Päihdeohjelma 
– Tapaturmat 
– Menettelytapaohjeet sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 
– Menettelytapaohjeet näyttöpäätetyöskentelyyn 
 
 
Muuramen kunnan työsuojelupäällikkö on Jukka Kaistinen, p. 050 311 9 914 
jukka.kaistinen@muurame.fi. 

 

Riskien tunnistaminen 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laa-

tupoikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvel-

vollisuus? 

Työntekijällä on Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus toiminnasta vas-
taavalle henkilölle, jos hän tehtävässään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen 
epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Tämän jälkeen havaitut epä-
kohdat käsitellään työryhmässä ja tehdään korjaavat toimenpiteet joko välittömästi tai 
suunnitelmallisesti. 
 

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat 

ja riskit? 

Omaiset ja asiakkaat voivat tuoda havaitseman epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit 

suullisena tai kirjallisena palautteena toiminnasta vastaavalle työntekijälle tai esihenki-

lölle.        

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, 

analysointi ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehi-

tystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen 

johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työnteki-

jöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seu-

rauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten ha-

kemisesta. 
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Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne do-

kumentoidaan? 

Läheltä piti -tilanteet kirjataan ja käsitellään yhdessä ja toimitaan työsuojelun ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Henkilökunta kirjaa läheltä piti -tilanteet työsuojelun ilmoituslomakkeelle, joka löytyy 
kunnan intrasta. Ilmoitukset annetaan esihenkilön kautta työsuojelutoimikunnalle tie-
doksi. Läheltä piti -tilanteet käsitellään ensisijaisesti esihenkilön kanssa ja toteutuneet 
uhka- ja vaaratilanteet dokumentoidaan kirjallisesti. Työntekijä ohjataan tarpeen mukaan 
työterveyshuoltoon.  
Tapaturmat ilmoitetaan kunnan vakuutusyhtiölle. Työntekijän joutuessa väkivallan uhkan 
kohteeksi, esihenkilö tekee poliisille tutkintapyynnön. 
Uhka- ja vaaratilanteista keskustellaan tarvittaessa myös asiakkaiden ja heidän omais-
tensa kanssa. 
        

Korjaavat toimenpiteet 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Esihenkilö käy asian läpi työntekijöiden kanssa sekä säännöllisissä työyhteisökokouksissa, 
joissa mietitään, kuinka tilanne voidaan jatkossa ehkäistä. Tarvittaessa muutetaan käy-
täntöjä ja toimintatapoja turvallisimmaksi asiakastilanteissa. Vakavissa vaaratilanteissa 
työyhteisön kanssa pidetään tilanteen purkupalaveri tarvittaessa yhteistyössä työterveys-
huollon kanssa.  
Käytänteiden ja toimintatapojen muuttaminen kirjataan muistioon ja esihenkilö vastaa 

asian tiedottamisesta kaikille työntekijöille. Esihenkilö vastaa toimenpiteiden seuran-

nasta.        

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedote-

taan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Henkilökunnalle tiedotetaan muutoksista yhteisissä kokouksissa, kirjallisesti sekä tarvit-

taessa henkilökohtaisesti. Yhteistyötahoille muutoksista tiedotetaan kirjallisesti ja suul-

lisesti.        

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvonnan suunnitteluun on osallistunut vanhus- ja vammaispalveluiden työryhmä, 
joka koostuu vanhus- ja vammaispalveluiden hallinnon ja palveluohjauksen henkilöstöstä. 
 
Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Tiina-Emilia Seppänen, p. 050 4771 907, tiina-

emilia.seppanen@muurame.fi 

mailto:tiina-emilia.seppanen@muurame.fi
mailto:tiina-emilia.seppanen@muurame.fi
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Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja kun toiminnassa tapahtuu palvelun 

laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaava henkilö huolehtii suunnitelman 

päivittämisestä.      

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä si-

ten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman 

erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Vanhus- ja vammaispalveluiden toimiston ilmoitustaululla, Muuramen kunnan internet-

sivuilla, Omavalvontasuunnitelma. (muurame.fi)   

     

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi alkaa asian vireille tulosta joko yhteydenoton tai kir-
jallisen hakemuksen tai ilmoituksen perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisesti yhteyden-
otto tai ilmoitus käsitellään ilman aiheetonta viivytystä tai enintään 7 arkipäivän kuluessa. 
Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä arvioidaan kiireellisen avun tarve. Palvelutarpeen arvi-
ointi tehdään viivytyksettä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asiakkaan elämän-
tilanteen vaatimassa laajuudessa. Lapsen, perheen tai aikuisen henkilön palvelutarvetta 
arvioidaan asiakastapaamisten, kotikäyntien ja/tai verkostoyhteistyön avulla.  
 
Vanhuspalveluiden puolella arvioinnissa käytetään Rava-arvioinnin lisäksi tarvittaessa 
muita toimintakyvystä kertovia mittareita, mm. SPPB ja käden puristusvoima. 1.1.2022 
alkaen käyttöön otetaan RAI-arviointimittari. 
 
Vammaispalveluissa lasten omaishoidontukea arvioitaessa käytetään SPECS-mittaria. 
 
Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen asukkaalle laaditaan palveluntuottajan toi-
mesta hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tukea saavalle henkilölle laaditaan 
hoito- ja palvelusuunnitelma ja sovitaan suunnitelman tarkistusajankohdasta. Vammais-
palveluissa säännöllisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille laaditaan palvelusuunni-
telma. 
 
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen 

arviointiin? 

https://www.muurame.fi/library/files/5d68cc99c910589489000436/Vanhus-_ja_vammaispalvelut_omavalvontasuunnitelma.pdf
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Palvelutarpeen arvioija sopii asiakkaan kanssa siitä, onko arviointitilanteessa mukana per-
heen jäseniä, läheisiä ihmisiä tai muita työntekijöitä. Pääsääntöisesti omaisen tai läheisen 
mukana oloon toivottavaa ja käynti pyritään järjestämään niin, että omaisen tai läheisen 
on mahdollista olla mukana. 
 
Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista 

seurataan?  

Vanhus- ja vammaispalveluissa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelmat omaishoidon asi-

akkaille, kotihoidon asiakkaille sekä asumisen asiakkaille. Vammaispalveluissa laaditaan 

palvelusuunnitelman vammaispalveluiden asiakkaille. 

Hoito- ja palvelusuunnitelman laatii omaishoidon osalta vanhuspalveluiden koordinaat-

tori, kotihoidon osalta omahoitaja, asumisen palveluissa yksikön omahoitaja ja vammais-

palveluissa palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa vammaispalveluohjaaja. Hoito- ja 

palvelusuunnitelmat päivitetään vanhuspalveluiden osalta kahdesti vuodessa ja aina sil-

loin, jos toimintakyvyssä on tapahtunut oleellisia muutoksia. Vammaispalveluiden osalta 

palvelusuunnitelmat päivitetään kahden vuoden välein ja tarvittaessa aiemmin. 

     

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten 

asiakaan näkemys tulee kuulluksi?  

Palveluohjauksen yhteydessä käydään läpi eri vaihtoehdot sekä asiakkaan, että tarvitta-

essa läheisen kanssa. Asiakkaan näkemys kirjataan palvelutarpeen arviointia kirjatessa.

        

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön 

ja toimii sen mukaisesti? 

Hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisestä ja päivittämisestä vastaa hoidosta vastaava 

omahoitaja. Tämä varmistaa myös sen, että suunnitelmaa tekee ja päivittää henkilö(t), 

jotka vastaavat asiakkaan hoidosta.     

       

   

Asiakkaan kohtelu 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yk-

sikössä on sovittu ja ohjeistettu? 

Vanhus- ja vammaispalveluiden avopalveluissa rajoitustoimenpiteitä ei ole käytetty. 
Asiakkaan perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain äärimmäisissä tilan-
teissa. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa 
itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden hen-
kilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava 
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lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kun-
nioittaen. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kir-
jalliset viranhaltijapäätökset. 
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasi-

allista kohtelua havaitaan?  

Asiakastyötä tehdään asiakaslähtöisellä ja asiakasta kunnioittavalla työotteella.  
Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi olla yhteydessä 
yksiköstä vastaavaan esihenkilöön tai hän voi kääntyä sosiaali- tai potilasasiamiehen puo-
leen. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tehdä muistutus vanhus- ja vammaispalveluiden 
johtajalle, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun. 
 

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asi-

akkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu käsitellään siten, että toiminnasta vastaava esi-
mies keskustelee hänen ja/tai hänen omaisensa kanssa, pyytää asianomaiselta työnteki-
jältä selvityksen tilanteesta ja laatii asiakkaalle vastineen muistutukseen. 
 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on 

olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittä-

mistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, 

on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämi-

sessä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa 

huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja oma-

valvonnan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Asiakaspalautetta kerätään vanhus- ja vammaispalveluissa säännöllisesti toteutetuilla 
asiakaspalautekyselyillä. Ostopalveluna hankittavissa toimintayksiköissä tehdään vuosit-
taiset asiakaspalautekyselyt, jotka annetaan tiedoksi vanhus- ja vammaispalveluiden joh-
tajalle. 
Kunnassa toimivan vanhus- ja vammaisneuvoston yhtenä tehtävänä on välittää asiakaspa-
lautetta asioita hoitaville viranomaisille.  
 
Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
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Asiakaspalautteet käsitellään vanhus- ja vammaispalveluiden tiimipalaverissa ja pa-
lautetta hyödynnetään toiminnan kehittämissuunnitelmissa. Kehittämistoimenpiteet kir-
jataan työyhteisön palaverimuistioon. Asiakaspalautteen yhteenveto annetaan tiedoksi 
hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnalle. 
 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

luun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yk-

sityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset teh-

dään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saa-

maansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksi-

kön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa 

myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on 

käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja: Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Tiina-Emilia Seppä-
nen, p. 050 477 1907.  
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan toiminnan osalta Muuramen hyvinvointi -liikelai-
toksen johtaja Jari Nojonen, p. 040 844 9602. 
 
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Muuramen kunnan sosiaaliasiamiehenä toimii: 
Eija Hiekka 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 
Puhelin 014 260 4878, 044 265 1080 
Puhelinaika maanantai-torstai klo 9-11 
Sähköposti: eija.hiekka@koske.jyu.fi 
 
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun tur-
vaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen, palveluun tai kohteluun, hän 
voi keskustella asiastaan sosiaaliasianmiehen kanssa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 
antaa neuvontaa ja ohjausta, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Palvelu on 
maksutonta. Sosiaaliasiamiehen keskeiset tehtävät ovat: 
 
– neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä 
– avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 
– tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
– toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
– seurata asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kunnassa 
 
Sosiaaliasiamies tekee yhteistyötä myös eri viranomaistahojen, järjestöjen sekä palve-
luntuottajien kanssa. Sosiaaliasiamies antaa vuosittain selvityksen toiminnastaan kun-
nalle. Selvitys huomioidaan palvelujen kehittämistoiminnassa. 
 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

mailto:eija.hiekka@koske.jyu.fi
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p. 02 9553 6901 arkisin klo 9-15, www.kkv.fi 
 
 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset 

käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Muistutusmenettelyssä noudatetaan Valviran 4.11.2011 antamaa ohjeistusta. Laissa sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 23 §:ssä säädetään asiakkaan oikeudesta 
tehdä sosiaalihuollon toimintayksikköön muistutus hoidostaan tai kohtelustaan. Muistu-
tuksen vastaanottaa toimintayksikön johtava viranhaltija. Muistutus on tehtävä kirjalli-
sesti. Muistutukseen annetaan kohtuullisessa ajassa kirjallinen vastaus. Vastauksesta käy 
ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on mahdollisesti ryhdytty tai miten 
asiaa muuten hoidetaan. Muistutusvastaukseen ei ole valitusoikeutta. 
 
Kantelu tehdään ylemmälle viranomaiselle eli aluehallintoviranomaiselle (AVI) silloin, 
kun kantelija kokee organisaation tai työntekijän menettelyn olevan lainvastaista, vir-
heellistä tai epäasianmukaista. Aluehallintovirasto pyytää selvitystä siltä viranomaiselta, 
jonka toimintaa kantelu koskee. Kanteluun vastataan annetussa määräajassa. Aluehallin-
tovirasto antaa kantelusta ratkaisun. Kantelupäätös on kannanotto kantelun kohteena 
olleen toiminnan oikeellisuudesta ja siihen voi sisältyä hallinnollista ohjausta, kuten kä-
sityksen ilmaiseminen, huomion kiinnittäminen ja huomautus. Kanteluratkaisuun ei ole 
valitusoikeutta. 
 
Muistutusten ja kanteluiden yhteydessä esiin tulleet tarpeet muuttaa vanhus- ja vam-
maispalveluiden palveluohjauksen ja hallinnon toimintatapaa huomioidaan ohjeistamalla 
työntekijöitä tarvittavista toiminnallisista muutoksista.  
 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 1 kuukausi     

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaa-

lista toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaan ja tarvittaessa läheisen kanssa kartoitetaan asiak-

kaan nykytilannetta ja mahdollista tuen tarvetta. Keskustellaan niistä konkreettisista 

keinoista, mitä oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi on mahdollista tehdä. 

Fyysisen toimintakyvyn osalta keskustellaan arkiliikunnan ja fyysisen aktiivisuden lisää-

misestä, tarvittaessa ohjataan liikuntapalveluiden tai kuntoutuksen palveluihin. Kannus-

taminen elinpiirin ylläpitämiseen ja mahdollisesti laajentamiseen.  

       

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

http://www.kkv.fi/
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Palveluohjauksessa kannustetaan asiakkaita liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoimintaan 

heidän mahdollisuuksiensa mukaan. Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaalle voidaan tar-

vittaessa myöntää päivätoiminta tukipalveluna. Liikunta- ja kulttuuri- ja harrastustoi-

minnassa asiakasta voidaan ohjata kunnan liikunta- ja vapaa-ajan palveluihin. 

      

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien 

tavoitteiden toteutumista seurataan? 

Jos asiakas ei ole palveluiden piirissä, vastuu mahdollisten tavoitteiden seurannasta on 

asiakkaalla itsellään ja mahdollisesti terveydenhuollon palveluilla esim. pitkäaikaissai-

rauden hoidossa. 

Kotihoidon arviointijaksolla tai säännöllisessä kotihoidossa olevan asiakkaan kohdalla ko-

tihoidon henkilöstö seuraa tavoitteiden toteutumista. 

Jos asiakas on vanhus- tai vammaispalveluissa esim. asumispalveluiden asiakkaana, vas-

tuu on yksiköllä.      

  

Ravitsemus      

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Mahdollisen kunnan ateriapalvelun myöntämisen yhteydessä asiakkaan ruokavalio ja 

mahdolliset rajoitteet selvitetään ja ilmoitetaan ateriapalvelua tuottavalle Kylän kat-

taukselle         

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa 

seurataan? 

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään ja arvioidaan asiakkaan ravitsemustilaa ja riittä-

vää ravinnon ja nesteiden saantia. Arvioinnin tukena voi toimia ravitsemustilan arviointi-

lomake MNA. Arviointiin sisältyy myös suun ja hampaiden kunto. Näiden perusteella asia-

kasta ja/tai omaista voidaan neuvoa ja ohjata esim. suun terveydenhuollon puolelle. 

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä voidaan avustaa kauppapalvelun järjestämisessä 

tai myöntää kunnan ateriapalvelu tai ohjata yksityisen ateriapalvelutuottajien piiriin.

        

Hygieniakäytännöt       

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Noudattamalla hyvää käsihygieniaa ja käyttämällä ohjeistuksen mukaisesti suu- ja ne-

näsuojaimia  asiakastilanteissa. 

Asiakkaan kohdalla annetaan neuvontaa ja ohjausta.   

    

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
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Muuramen kunnan laitoshuoltajat siivoavat tilat siivousohjelman mukaisesti. 

       

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimin-

taohjeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoi-

don järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen 

varalta. 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä 

sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Palveluohjauksessa puhelimitse tai asiakaskäynnillä ohjataan asiakasta.  

      

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Palveluohjauksessa, palvelutarpeen arviointi- ja seurantakäynneillä annetaan ohjausta ja 

neuvontaa terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Asiakas ohjataan tarvittaessa ter-

veydenhuolloin piiriin.      

  

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Ei koske vanhus- ja vammaispalveluiden hallintoa ja palveluohjausta.  

      

Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä vastaavat 

liikelaitoksen lääkehoidon vastaavat. He myös seuraavat suunnitelman noudattamista yh-

dessä lähiesihenkilöiden kanssa. Lääkehoitosuunnitelma ei suoranaisesti kosketa vanhus- 

ja vammaispalveluiden palveluohjausta ja hallintoa.    

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Vanhus- ja vammaispalveluiden palveluohjauksessa ja hallinnossa ei toteuteta lääkehoi-

toa.        

Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on jär-

jestetty? 

Yhteistyötä ja tiedonkulkua varmistetaan puhelimen ja sähköpostin avulla sekä yhteis-

työtapaamisilla ja moniammatillisilla palavereilla.   
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten 

yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimi-

joiden kanssa? 

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tai muulla palveluohjauksen kotikäynnillä havain-

noidaan ja arvioidaan asiakkaan kodin mahdolliset vaaranpaikat. Tarvittaessa otetaan 

yhteys palo- ja pelastusviranomaisiin tai terveystarkastajaan. Palveluohjauksessa arvioi-

daan mahdollisia apuvälineiden tai turvallisuuteen liittyvän turvapuhelimen tarvetta.

        

Henkilöstö 

             

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Poissaoloihin ei pääsääntöisesti oteta sijaisia, vaan tehtävät jaetaan yhteisesti sopien.

       

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Sisäisellä työnjaolla. Harkinnan mukaisesti sijainen voidaan hankkia, jos poissaolo on 

pitkä.        

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesihenkilöiden tehtävien organisointi si-

ten, että lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Tiimiin kuuluvien lähiesihenkilöiden tehtäväkuvaukset on määritelty niin, että esihenki-

lötyöhön tulisi olla riittävästi aikaa.     

      

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytoinnissa noudatetaan Muuramen kunnan henkilöstöhallinnon ohjeistusta. Eri tehtä-

vien tehtäväkuvauksissa on määritelty kelpoisuus tehtävään. Tehtävään valinnassa perus-

teina on kelpoisuus ja henkilökohtainen soveltuvuus.        

     

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten 

kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Rekrytoinnin yhteydessä arvioidaan tehtävään soveltuvuus mm. haastattelun avulla. 

       

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
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Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön 

ja omavalvonnan toteuttamiseen.  

Palveluohjauksen ja hallinnon puolella työntekijä perehdytetään omaan tehtäväänsä esi-

henkilön ja muiden tiimiläisten tuella. Omavalvonnan toteuttaminen on osa arkipäivän 

työtä, perehdytyksenä tähän toimii mm. omavalvontasuunnitelmaan perehtyminen. 

       

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Vanhus- ja vammaispalveluiden hallinnon ja palveluohjauksen tiimissä työskentelevät 

henkilöt ovat joko esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä. Täydennyskoulutus toteutetaan 

jokaisen kanssa henkilökohtaisesti suunnitellen. Kehityskeskusteluissa suunnataan täy-

dennyskoulutustarpeita seuraavalle vuodelle.    

    

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epä-

kohdista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään 

sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa 

(katso luku 3 Riskienhallinta). 

Jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta epäkohdasta esihenki-

lölle. Epäkohdat selvitetään ja käsitellään sekä työryhmän tasolla, että henkilökohtai-

sesti. Epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden varalle määritellään korjaavat toimenpi-

teet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun 

muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin perustuen menettelytapojen muutta-

minen turvallisemmiksi.  

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Työntekijöillä on omat työhuoneet, joissa hoidetaan asiakasasiat (puhelut, asiakastapaa-

miset) Työhuoneissa on lukittavat ovet. Jokaisessa huoneessa mietitty turvallisuuteen 

liittyvät asiat sekä ergonomia ja valaistus.    

    

Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia rat-

kaisuja yksiköllä on käytössään? 

Ei kulunvalvontaa.      

        

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Tiina-Emilia Seppänen p. 050 4771 907    
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Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon lait-

teiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Palveluohjauksessa ohjataan ja tarvittaessa autetaan asiakkaita apuvälineiden hankkimi-

sessa olemalla yhdessä asiakkaan kanssa tai tarvittaessa asiakkaan puolesta yhteydessä 

apuvälinepalveluun.       

       

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Työhön tullessa työntekijä perehdytetään käytössä olevaan asiakas- ja potilastietojärjes-

telmään.        

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

Vanhus- ja vammaispalveluiden hallinnon ja palveluohjauksen tiimissä korostuu asianmu-

kainen kirjaaminen, joka toteutetaan kirjattavan tiedon mukaisesti. Mahdollinen päivit-

täiseen tilanteeseen tai palvelutarpeen arviointiin liittyvä kirjaaminen tehdään 1-3 vuo-

rokauden sisällä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien kirjaaminen sekä viranhaltijapäätökset 

tehdään lain säätämissä rajoissa.     

  

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötieto-

jen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomais-

määräyksiä? 

Työsopimuksen yhteydessä työntekijä allekirjoittaa salassapito- ja tietosuojalomakkeen.

        

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tie-

toturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Henkilöstön tulee suorittaa vuoden 2021 aikana Oppiportin Tietosuoja Sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa – verkkokurssi.     

   

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Jari Nojonen, p. 040 844 9602, jari.nojonen@muurame.fi   

     

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 
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Kyllä x Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Kehittämistarpeita ovat työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä esiin tulleet asiat.  

Lisäksi jatkuvan kehittämisen alla on asiakasohjauksen kehittäminen, hallinnossa ja pal-

veluohjauksessa esiin tulevien riskien hallinta sekä työn resurssointi.  

     

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys Muurame 31.12.2021     

Allekirjoitus             


