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Yritys tarjoaa seuraavia palveluita ;
- hoiva- ja hoitopalvelut
- juhlapalvelut
- siivouspalvelut
Kaikki palvelut ovat kohdistettu perheille, lapsiperheille, veteraaneille, ikäihmisille, yksityisille
henkilöille, palvelutaloille, kunta-, yksityis- ja kolmannelle sektorille.

Yritys on toiminimellä toimiva pieni, yhden henkilön yritys. Toiminimen haltijalla lähihoitajan
koulutus. Tarvittaessa käytettävät sijaiset löytyvät perheestä, joten yritystoiminta on heille tuttua.
Kaksi lähihoitajan koulutuksen sekä yksi lasten ja nuorten erityisohjaajan koulutuksen saaneet
henkilöt toimivat mahdollisissa tilanteissa joissa tarvitaan sijaista. Kahdella edellä mainituista
sosionomiopinnot päättyvät keväällä 2018.
Vastuuvakuutus on Lähi-Tapiolassa

Hoiva- ja hoitopalvelut
- pääsääntöisesti asiakkaalle kotiin annettavaa palvelua, joka pitää sisällään mm seuraavia asioita ;

- lastenhoitoa
- hyvinvoinnin ylläpitämiseen tukea ja apua
- kotiutuspalvelu
- tarkistussoittopalvelu
- haavahoidot
- lääkehuolto
- insuliini- ja muut pistoshoidot
- verensokeriseuranta
- verenpaineenseuranta
- pesu- ja kylvetysapu
- asioinnit, saatot
- ulkoilupalvelu
- virkistyspalvelu
- kauppapalvelu / ruuanlaitto
- pyykinpesu
- ylläpitosiivous
- apua arjen tilanteisiin

- yhdessä asiakkaan/omaisen kanssa kartoitetaan palvelun tarve joka kirjataan sopimukseen.
- jos yrittäjä ottaa haltuunsa asiakkaan avaimen tehdään siitä aina erillinen sopimus.

Siivouspalvelu
- kotisiivous
- toimistosiivous
- loppusiivoukset

Siivouksessa käytetään ensisijaisesti asiakkaan omia siivousvälineitä sekä -aineita. Hinnastosta
löytyy palvelua myös yrittäjän tarvikkeilla
Siivouksesta tehdään aina kirjallinen sopimus.

Juhlapalvelut
Juhlapalvelut on pienimuotoista juhlien järjestämisapua. Suunnittelua, tarjoilua,
verkostoa apuna käyttäen myös isommat tilaisuudet onnistuu.
Palvelusta tehdään aina kirjallinen sopimus.
Koska jokainen tilaisuus on yksilöllinen, omavalvontasuunnitelmat rakentuu ko tilaisuuksien
mukaan.

Yrityksen toiminta-ajatus
Yritys on perustettu tuottamaan palveluita jotka helpottavat ihmisten arkea ja juhlaa. Tuomaan apua
ja helpotusta sinne missä sitä tarvitaan.
Arvot jotka ohjaavat työtä ovat kunnioitus, arvostus ja luottamus.
Työssä toteutetaan aina asiakaslähtöistä toimintatapaa jossa tarvittaessa ohjaus ja neuvonta
toteutetaan asiakkaan toivomalla tavalla.
Toimintaperiaatteet
Työ toteutetaan siten kun se on sovittu ja kirjattu sopimukseen. Kaikessa noudatetaan hyviä
toimintaperiaatteita, kunnioitetaan ja tehdään työ hyvin. Kiireettömyys ja omatoimisuuden
tukeminen ohjaavat työtä.

Toimintatapa asiakassuhteen alkaessa
Aina tehdään kirjallinen ( asiakas/omainen/edunvalvoja ) sopimus ( 2 kpl , asiakas/ kotipalvelu )
sekä toimitetaan voimassaoleva hinnasto. Sopimus päivitetään puolen vuoden välein tai tarvittaessa.
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ilman että hänelle koituu siitä kuluja .
Työ toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotona sekä erilaisissa laitoksissa.

Riskit ; tunnistaminen sekä niiden hallinta
Riskien ennakointi ja suunnitelmallisuus;
- aseptinen toimintatapa
- mahdollisuus parityöskentelyyn tarvittaessa
- vaaratilanteiden tunnistaminen ja ennakointi
- siivouspalvelussa ensisijaisesti asiakkaan omat siivousvälineet /- aineet. Jos käytetään yrityksen
tarvikkeita huolehditaan välineiden puhdistamisesta asiakkaan vaihtuessa.
- huolehditaan käsihygieniasta sekä käytetään tarvittaessa suojavaatetusta.

Lääkehoito
Asiakkaan lääkehoito toteutetaan aina vain lääkärin määräysten mukaisesti. Ohjataan asiakas
tarvittaessa lääkärin vastaanotolle päivittämään lääkehoito.

Ensiaputaidot
Yrittäjän ja mahdollisten sijaisten EA- taidot pidetään ajan tasalla.

Asiakkaan asema ja oikeudet
- aina edellä mainittu kirjallinen sopimus
- asiakkaan luona säilytetään vihko/kansio johon kirjataan käynnit ja toimenpiteet aina ylös.
- kaikki asiakkaan dokumentit säilytetään niille varatussa, asianmukaisissa, lukitussa tilassa ja
hävitetään asianmukaisesti.
- jos asiakas/omainen kokee ettei palvelu ole toteutunut toivotulla tavalla, pidetään aina
hoitoneuvottelu jossa asiat kirjataan ylös.
- hyödynnetään verkostoa eri osa-alueineen.

