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1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot  
Palveluntuottaja 

Nimi:  JAG Assistans Ab Y-tunnus: 2246098-0 

Katuosoite:  Keskuskatu 100  

Postinumero: 10300   Postitoimipaikka: Karjaa 

Puhelin: 045 641 9907 (henkilöstöpäällikkö) tai 040 580 7339 (palveluvastaava)  

Sähköposti:  info@jagassistans.fi  

Sijaintikunta yhteystietoineen: JAG Assistans Ab tuottaa palveluita monissa kunnissa Suomessa. Hallinto 

sijaitsee kahdessa toimistoissa: yllä oleva päätoimisto Karjaalla sekä Vaasan toimisto (Korsholmanpuis-

tikko 16 A 3, 65100 Vaasa).  

Toimintapaikat: JAG Assistans Ab tuottaa palveluita monessa paikkakunnissa Suomessa. Ajan tasalla 

oleva luettelo toimintapaikkakunnista löytyy tästä: https://www.jagassistans.fi/fi/jagin-asiakkaaksi/taalla-

toimimme  

Palvelumuoto: Henkilökohtainen apu ja omaishoidontuki kotiin  

Asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan: Palvelua tuotetaan toimintarajoitteisille ja kehitysvammaisille 

henkilöille, joille ko. palvelu on myönnetty.  

Asiakaspaikkamäärä: Ei sovelleta.   

Toimitusjohtaja: Ina Ahlroos, 045 610 2521, ina.ahlroos@jagassistans.fi 

Palveluvastaava: Thijs Verbrugghe, 040 580 7339, thijs.verbrugghe@jagassistans.fi 

Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoit-

tavat yksiköt): Ei sovelleta     

Palvelu, johon lupa on myönnetty: Ei sovelleta 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut): Henkilökohtainen apu.  

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat: Ei alihankintapalveluita. 

 

https://www.jagassistans.fi/fi/jagin-asiakkaaksi/taalla-toimimme
https://www.jagassistans.fi/fi/jagin-asiakkaaksi/taalla-toimimme
mailto:ina.ahlroos@jagassistans.fi
mailto:thijs.verbrugghe@jagassistans.fi
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2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintape-
riaatteet  

Toiminta-ajatus 

JAG Assistans Ab toimii Suomessa voittoa tavoittelemattomana yrityksenä. Toiminnan tarkoituksena on 

tarjota henkilökohtaista avustusta toimintarajoitteisille tai kehitysvammaisille henkilöille. Henkilökohtai-

nen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi sel-

viä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttami-

sessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella, vammaispalvelulain mukaisesti (Laki vammaisuuden perus-

teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 § 8c). 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

JAGin aatteellisena perustana on kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus. Mielestämme jokaisella ihmisellä on 

kyky ja tahto itse päättää omista asioistaan. Tähän saatetaan kuitenkin tarvita ympäristön tuki sekä sopi-

vat apuvälineet kommunikointia varten. Ehdottomasti tärkein toimintaperiaate on ihmisen oma itsemää-

räämisoikeus – toimintamme lähtökohtana on aina asiakkaan näkemys omista tarpeistaan. Tavoit-

teenamme on tarjota jokaiselle mahdollisuutta kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä turvallisesti ja ihmis-

arvoa kunnioittaen sekä edesauttaa jokaisen mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään. 

Kaikki avustajamme avustavat henkilökohtaisesti avustettavaa ja saavat juuri omalle asiakkaalleen tarvit-

tavan perehdytyksen yllä olevien periaatteiden mukaisesti.   

 

3. Omavalvonnan toimeenpano 
Riskienhallinta 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Asiakkaat sekä avustajat ja läheiset saavat aina asiakkuuden alussa perehdytyksen, kuinka toimia eri 

tilanteissa. Avustettavat ja avustajat saavat koulutusta tarvittaessa, jotta riskit minimoitaisiin. Pyrimme 

käymään läpi mahdolliset riskitilanteet asiakkuuden ja työsuhteen alussa ja näin ollen minimoida riskiti-

lanteet. Koulutus- ja perehdytystarpeiden arviointi on jatkuva prosessi ja koulutustarjontaa muokkautuu 

em. arvioinnin perusteella. 

Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain ja JAG Assistans Ab:n hallituksen hyväksymisen koulutussuun-

nitelma toteutetaan sovitusti.  
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Riskien tunnistaminen 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja 

riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus? 

Ilmoitusvelvollisuus merkitsee sitä, että sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on viipymättä ilmoitettava 

toimintayksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epä-

kohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Toiminnasta vastaavan 

on ilmoitettava asiasta edelleen kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

Ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen edellyttää avoimen toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämistä niin, 

että turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee työntekijöitä rohkeasti kehittämään omaa työtään ja pal-

velujen laatua asiakasturvallisiksi. Päämäärämme on luoda hyvä ympäristö kaikille osapuolille, jotta luo-

tettava ja avoin keskustelu on mahdollista. 

Jos työyhteisössä esille tulevat ”kummallisuudet” vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa asiakkaan sosiaali-

huollon toteutumisen, on työntekijällä sosiaalihuoltolain 48-49 §:n mukaan velvollisuus ilmoittaa asiasta 

esimiehelle. 

Henkilökunta (avustajat) merkkaavat tietojärjestelmään jokaisen käynnin jälkeen, jos havaitsevat epä-

kohtia. Jos jotain vakavampaa esiintyy, avustajat ovat heti yhteydessä joko avustettavan edunvalvojaan, 

perheeseen ja/tai JAGin toimistoon. Asiakkaille (avustettaville) olemme ilmoittaneet, että jopa pienistä 

epäkohdista on ilmoitettava puhelimitse tai sähköpostitse JAGin toimistolle. Teemme jatkuvasti työtä, 

jotta kynnys yhteydenottoon on hyvinkin alhainen. Omaisille annamme samat ohjeet kun asiakkaille. 

Mikäli herää huoli JAGin tuottamasta sosiaalipalveluiden laadusta, pyydetään olemaan yhteydessä ensi-

sijaisesti avustuksen saajan neuvojalle puhelimitse tai sähköpostitse. Hallintohenkilökunnan yhteystiedot 

löytyvät JAGin verkkosivuissa (jagassistans.fi / ota yhteyttä / meidän toimistotiimi). Verkkosivuissa löytyy 

myös yhteydenottolomakkeen. 

 

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

JAGin neuvoja tapaa aina ensin avustettavan ja hänen läheisen ennen työn alkamista. Tässä yhteydessä 

käydään läpi avustettavan tarpeet ja mahdolliset riskit. Nämä kirjataan avustettavan suunnitelmaan. 

Työn alkaessa on äärimmäisen tärkeää, että avustaja tietää avustettavan mahdolliset diagnoosit ja käyt-

täytymismallit. 

Tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä JAGin, avustettavan, avustuskoordinaattorin ja avustajien kanssa kriitti-

siä tilanteita voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä.  

Jokaisen käynnin jälkeen avustaja kirjaa ylös tunnit ja jos jotain erityistä on tapahtunut avustaja/jäsen on 

aina yhteydessä toimistoon. 

Mikäli herää huoli ja avustettava, avustaja, läheinen, tai joku muu haluaa tuoda epäkohtia, laatupoik-

keamia tai riskejä esille, pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti avustuksen saajan neuvojalle 
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puhelimitse tai sähköpostitse. Hallintohenkilökunnan yhteystiedot löytyvät JAGin verkkosivuissa (jagas-

sistans.fi / ota yhteyttä / meidän toimistotiimi). Verkkosivuissa löytyy myös yhteydenottolomakkeen. 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

Reagoimme aina välittömästi ja keskustelemme kaikkien osapuolten kanssa. Keskustelun jälkeen tilan-

teen kehittymistä seurataan tiiviisti jotta varmistutaan siitä että tarvittavat muutokset tulee käytäntöön. 

Jos esim. näemme, että on tarvetta koulutukseen niin se järjestetään. Tapahtumat dokumentoidaan jä-

senen omaan kansioon ja nämä dokumentit poistetaan asiakkuuden loppuessa.  

JAGin hallintotyöntekijä (neuvoja, palveluvastaava tai toimitusjohtaja) on välittömästi yhteydessä ko. 

kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, mikäli epäkohta, riski tai haittatapahtuma vaarantaa tai 

uhkaa asiakkaan laadukkaan sosiaalipalvelun toteutumista. 

Korjaavat toimenpiteet 

Korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Toimenpiteet kirjataan ylös jäsenen sähköiseen kansioon, johon myös seuranta kirjataan. Teemme tiivisti 

yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia, että asia käsitellään tunnolli-

sesti. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan 

henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Lähetämme melkein kuukausittain kaikille työntekijöillemme, edunvalvojille sekä jäsenille infokirjeen säh-

köpostilla, jossa tuomme esille uudistukset, muutokset sekä muuta tärkeätä informaatiota. 

Varmistamme että kaikki osapuolet ovat tietoinen sovituista asioista, mikäli yksittäinen tapaus edellyttää 

tiettyjä muutoksia työskentelytavoissa. 

4. Omavaltonvasuunnitelman laatimi-
nen  

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvonnan suunnitteluun ovat osallistuneet 

Thijs Verbrugghe, palveluvastaava; Ina Ahlroos, toimitusjohtaja; Isabella Roitto, henkilöstöpäällikkö 
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Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa 

Thijs Verbrugghe, palveluvastaava, 040 580 7339, thijs.verbrugghe@jagassistans.fi 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Käymme vuosittain läpi omavalvontasuunnitelman ja toimintamuutoksia kirjataan suunnitelmaan. Palvelu-

vastaava seuraa omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus, tekee tarvittavat muutoksia tekstiin ja opastaa 

henkilökuntaa. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on kaikille saatavissa nettisivuillamme ja uuden asiakkuuden myötä asiakas 

saa omavalvontasuunnitelman sähköpostitse. Omavalvontasuunnitelman saa myös pyydettäessä toimis-

toltamme. 

5. Asiakkaan asema ja oikeudet  
Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Kunta on tehnyt myönteisen päätöksen henkilökohtaisesta avustuksesta asiakkaallemme. Tällöin kunta 

on tehnyt ensimmäisen arvioinnin tuen tarpeesta. Ensisijainen vastuu palvelutarpeen arvioinnista on kun-

nan sosiaalihuollossa. Tapaamme asiakkaan ja arvioimme yhdessä hänen tai hänen edunvalvojansa 

kanssa tarpeista, toiveista ja tavasta toteuttaa henkilökohtaista avustusta. 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

Asiakkaamme toiveet ja tarpeet perustuvat täysin hänen omiin tarpeisiinsa ja omaiset ja läheiset auttavat 

tämän toteuttamisessa. 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

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

Henkilökohtainen avustus tapahtuu aina siellä missä avustettava on ja palvelusuunnitelma perustuu 

avustettavan tarpeisiin, jotka vaihtelevat ehkä jopa päivittäin. 

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

kuulluksi?  

Henkilökohtainen avustaja saa kaikki ohjeet avustettavalta, avustuskoordinaattorilta taikka muulta lähei-

seltä. Ohjeet avustajalle rakennetaan yhteistyössä ja jokainen avustaja tutustuu niihin työn alkaessa. 
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Avustettava päättää itse koska, miten, missä ja milloin avustus tapahtuu. Avustettavan itsemääräämisoi-

keus on keskeinen ajatus JAGin toiminnassa ja tähän keskitytään palvelusuunnitelman laatimisessa ja 

toteutumissa.  

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen 

mukaisesti? 

Henkilökohtainen avustaja saa kaikki ohjeet avustettavalta, avustuskoordinaattorilta taikka muulta lähei-

seltä. Ohjeet avustajalle rakennetaan yhteistyössä avustettavan kanssa ja jokainen avustaja tutustuu nii-

hin työn alkaessa.  

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30a §) 

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

Ei sovelleta. JAG Assistans Ab tuottaa ainoastaan henkilökohtaista apua vammaispalvelulain 8 c § sekä 

omaishoidon tukea kotiin Laki omaishoidon tuesta 4 § mukaisesti. 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, 

vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen 

elämään? 

Meidän avustus perustuu täysin avustettavan toiveisiin.  Avustus perustuu siihen, miten avustettava vas-

taa seuraaviin kysymyksiin: 

• Kuka  Kuka avustaa minua? 

• Koska  Koska minä tarvitsen apua? 

• Missä  Missä haluan viettää aikani? 

• Mitä  Mitä me teemme? 

• Kuinka  Kuinka liikumme?  

Kaikki avustajat käyvät perehdytyskurssin, joka löytyy nettisivuiltamme suomeksi sekä ruotsiksi. 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on sovittu ja 

ohjeistettu? 

Ei sovelleta tällä hetkellä. JAG Assistans Ab tuottaa ainoastaan henkilökohtaista apua sekä omaishoi-

dontukea kotiin, joten meillä ei ole laitoshoitoa. Tästä syystä rajoitustoimenpiteitä ei tarvita. Henkilökoh-

tainen apu tapahtuu silloin kun asiakkaalla on siihen tarve, ruokailut silloin kuin asiakas on nälkäinen, 

asiakas saa käyttää puhelinta ja nettiä koska hän itse halua, avustajan työ on toteuttaa arjen askareissa 

se mitä asiakas olisi tehnyt itse ilman rajoitteitaan. 
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Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Ei sovelleta. Kuten yllä mainitsimme emme käytä rajoittavia välineitä, tarjoamme ainoastaan henkilökoh-

taista apua ja omaishoidontuki kotiin. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua 

havaitaan?  

Sekä rekrytointitilanteissa ja perehdytyksessä että työsuhteen aikana muistutamme asiallisen kohtelun 

tärkeydestä. Mikäli silti esiintyy epäasiallista kohtelua, keskustelemme kaikkien osapuolten kanssa, jonka 

jälkeen yritämme selvittää syyn tapahtuneeseen. Tilanne pyritään korjaamaan parhaalla mahdollisella 

tavalla. Järjestämme myös ulkopuolista apua, jos siihen on tarvetta.    

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema 

epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Niin kuin yllä mainittu, keskustelun myötä tai asiakkaan toivomuksen mukaan. Otamme kaikki epäasialli-

set kohtelut, haittatapahtumat sekä vaaratilanteet vakavasti ja selvitämme ne niin pian kuin mahdollista.

   

Asiakkaan osallisuus 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan 

kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Asiakas, omaiset sekä avustajat ovat yhteydessä työnohjaajaan ja/tai JAGin toimistoon. Otamme aina 

vastaan kaiken palautteen ja teemme tarvittavat toimenpiteet. Teemme vuosittain henkilöstökyselyn, 

jonka käymme läpi ja pyrimme parhaan mukaan korjaamaan ne kohdat joissa on parannettavaa. 

   

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Keräämme palautteen ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin aina heti. Asiakkaan hyvinvointi on meille 

aina etusijalla.      

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syr-

jintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosi-

asialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen 

piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistu-

tus toimintayksikön 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. 
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Muistutuksen vastaanottaja  

Thijs Verbrugghe, palveluvastaava, 040 580 7339, thijs.verbrugghe@jagassistans.fi 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamiehet neuvovat asiakkaita pääasiallisesti puhelimitse. Henkilökohtaisesta tapaamisesta tu-

lee sopia etukäteen sosiaaliasiamiehen kanssa. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksutto-

mia. 

Oman kuntasi sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinvaihteesta ja usein ne löytyvät myös 

kunnan verkkosivulta.      

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Sijaintikunnan kuluttajaneuvojan tiedot: 029 5053050; www.kuluttajaneuvonta.fi  

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja 

huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Kaikki muistutukset, kantelut ja muut valvontapäätökset käsitellään henkilöstön kanssa esimiehen sekä 

palvelutakaajan kanssa. Vakavat valvonta-asiat käsitellään myös yrityksen johtoryhmässä. 

    

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle  

Virallinen kirjallinen vastine annetaan viimeistään 2 viikon sisällä tiedoksisaannista.  

 

6. Palvelun sisällön omavalvonta 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä 

sekä osallisuutta? 

Henkilökohtainen apu perustuu asiakkaan osallisuuden lisäämiseen avustuksen avulla. JAG perehdyttää 

avustajan asiakkuuden alussa työhön, jotta avustaja voi tukea asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Järjestämme koulutuksia ja tukitapaamisia asiakkaillemme tarpeiden mukaan.  

     

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Henkilökohtaista avustusta myönnetään useasti harrastuksiin ja näin ollen asiakas ja avustaja toteuttavat 

tätä parhaan mukaan yhdessä läheisten kanssa. Toimisto auttaa myös asiakkaita löytämään liikkumisen 

ilon ja harrastuksia tarpeen mukaan.  
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Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden 

toteutumista seurataan? 

Asiakas voi laatia tavoitteita yhdessä JAGin toimiston kanssa ja sen jälkeen JAG oheistaa avustajaa ja 

avustettavaa niiden toteuttamiseksi.     

Ravitsemus 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Ei sovelleta. Henkilökohtainen apu tapahtuu siellä missä asiakas on ja JAG ei vastaa ruokailuista. Meillä 

ei ole laitostoimintaa.  

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Asiakas itse taikka läheinen tai muu henkilö ovat velvollisia kertomaan, jos on erityisruokavaliot.  

    

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan? 

Emme tarjoa laitostoimintaa. Henkilökohtainen avustaja avustaa arjen askareissa niin kuin häntä on pe-

rehdytetty.     

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita 

vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien 

mukaisesti? 

Noudatamme kuntien antamien hygieniasuosituksia. Avustajat saavat perehdytyksessä infon, kuinka asi-

akkaan hygieniakäytäntö on.      

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Avustajat noudattavat THLn suosituksia ja he käyttävät maskia sekä käsineitä suosituksien mukaan. JAG 

Assistans on myös ohjeistanut avustajia, kuinka ennaltaehkäistä sairauksien leviämistä esim. hyvällä kä-

sihygienialla.    

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Ei sovelleta. Meillä ei ole yksiköitä, avustajat siivoavat ja avustavat asiakkaan toiveesta.  

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon toteuttamiseen 

ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Ei sovelleta. Meillä ei ole yksiköitä. Katso yllä oleva vastaus.   
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Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 

äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

JAG ei tuota terveyden tai sairaanhoidon palveluita mutta avustajia ovat ohjeistettu keskustelemaan asi-

akkaan, edunvalvojan tai JAG Assistansin toimistohenkilökunnan kanssa, mikäli on huoli avun käyttäjän 

terveydentilanteesta.   

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

JAG ei tuota terveyden tai sairaanhoidon palveluita mutta yhdessä asiakkaan kanssa teemme terveyttä 

edistävän suunnitelman, jos näin asiakas toivoo.   

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Ei sovelleta.  

Lääkehoito 

Tämä suppea lääkehoitosuunnitelma on osa JAGin omavalvontasuunnitelmasta ja toimii laadunhallinta-

asiakirjana sekä lääkehoidon prosessia ohjaava toimintaohjeena. Lääkehoitosuunnitelman ensisijainen 

tavoite on lääkitysturvallisuuden edistäminen JAGin palveluiden toteuttamisessa. 

Avustettava tai hänen edunvalvojansa on vastuussa avustettavien lääkehoidosta ja hoitotehtävistä. Lää-

kehoito ja hoitopalvelu eivät kuulu henkilökohtaisen avun palveluun ja avustaja ei ole vastuussa esimer-

kiksi avustettavan terveyskäyttäytymisestä.  

Kaikesta hoidollisista ja lääkitykseen liittyvistä tehtävistä sovitaan aina etukäteen ja annetaan asianmu-

kainen perehdytys. 

Lääkitys 

Monet pitkäaikaissairaudet ja vammat vaativat jatkuvaa ja päivittäistä lääkitystä ja lääkityksen ottaminen 

on avustettavan / edunvalvojan omalla vastuulla. Avustettava saattaa haluta apua lääkkeiden ottami-

sessa, silloin avustajat voivat avustaa lääkkeen ottamiseen, mikäli virheidenvälttely annostelussa on var-

mistettu esimerkiksi dosettien tai annospussien myötä. Avustettava, hänen edunvalvoja tai kaupunki vas-

taa annosjakelusta.  

Hoito- ja hoivatyö 

Lääkitykseen avustamisen lisäksi avustaja voi esimerkiksi auttaa vaihtamaan avanne- ja virtsapusseja, 

käyttää henkilönostimia, muita apuvälineitä tai muita ei-lääkinnällisiä toimenpiteitä. Mikäli kyseessä lää-

kinnällinen hoitotoimenpide, kuten esimerkiksi virtsarakon katetrointi, avustajalla on aina oltava pätevän 

koulutuksen (esim. lähihoitaja tai sairaanhoitaja) kyseisiin toimenpiteisiin. Näistä aina sovitaan etukäteen 

avustettavan, vammaispalvelun sosiaalityöntekijän, JAGin ja avustajan / edunvalvojan kanssa.    

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
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Ei sovelleta.   

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Ei sovelleta.    

Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

JAG Assistans Ab tuottaa henkilökohtaista apua, jonka kunta myöntää asiakkaallemme. Useimmiten 

saamme tiedon suoraan asiakkaalta, että he toivovat, että tuotamme tämän palvelun, joskus kunnan 

työntekijä on meihin yhteydessä ja toivovat että olemme suoraan yhteydessä asiakkaaseen. Jos asiak-

kaalla on monta palveluntuottajaa, otamme tarvittaessa yhteyttä myös muihin palveluntuottajiin ja so-

vimme työnjaosta yhdessä asiakkaan, kunnan ja läheisten kanssa. Kunta ja asiakas on myös velvollinen 

meille ilmoittamaan muutoksista koskien avustukseen. Rakennamme jokaisen henkilökohtaisen avustuk-

sen henkilökohtaisesti, joten meillä tämä tiedonkulku on aina henkilökohtaisesti rakennettu ja otamme 

yksilöllisesti huomioon kaikki osapuolet, kunta, läheiset, avustajat ym. Tiedonkulkuun käytämme esim. 

Työvuorovelhoa, puheluja, suojattua sähköpostia ym.   

7. Asiakasturvallisuus 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään 

muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

Henkilökohtainen avustus tapahtuu siellä missä asiakas on, emme tuota laitoshoitoa. Lisäämme asiakas-

turvallisuutta panostamalla perehdytykseen, tiedonkulkuun ja yhteystyöhön.   

Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Henkilökohtaisen avustuksen ja sen avustajien määrää riippuu kuntien palvelun ja avustettavien tar-

peista, joten tilanne vaihtelee. Rekrytoinnit ja työntekijöiden pätevyydet perustuu avustettavien tarpei-

siin. Avustajien koulutustausta vaihtelee (sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä; toisen 

asteen, alempi ja ylempi korkeakoulun tutkinnon saaneita. Lähihoitajia, hoiva-avustajia, henkilöitä ilman 

koulutusta. Toimistolla on 7 hallintotyöntekijää (5 ylempi korkeakoulututkintoa, 2 toisen asteen tutkin-

toa).   
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Hallinnollisista asioista vastaa toimitusjohtaja Ina Ahlroos yhdessä henkilöstöpäällikkö Isabella Roiton, 

talousassistentti/palkanlaskija Leila Westmanin, palveluneuvojia Malin Nymanin sekä Pamela Westerlun-

din, palveluvastaava Thijs Verbrugghen, IT Fredrik Holmbergin ja tiedottaja Sara Wilsonin kanssa. 

   

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Yhdellä avustettavalla on aina nimetyt avustajat ja nimetyt sijaisavustajat. JAGin periaatteisiin kuuluu, 

että avustettava aina hyväksyy sijaisavustajan. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Rekrytoimme myös sijaisia niille avustettaville, joille tämä on tarpeen. 

Järjestämme koulutuksia avustajille vuosittain, ja avustajat voivat aina olla yhteydessä toimistoon sekä ja 

tarpeen mukaan järjestämme erillisiä koulutuksia heille työhön. 

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että lähiesimiestyöhön 

riittävästi aikaa? 

Vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten työ on hyvin suunniteltua sekä heidän työnsä on pääsäätöisesti ainoas-

taan koordinointi sekä palvelusta vastaaminen. 

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön määrä? 

Avustajien tukihenkilöstön määrä riippuu kuntien myöntämästä summasta. Palveluntuottajana voimme 

palkata riittävästi tukihenkilöstöä, mikäli palkkakustannuksien maksamisen jälkeen jää resurssit. Pitkälti 

kunta siis määrittelee tukihenkilöstön määrän ja resurssoinnin. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Asiakaslähtöisyys  Työpaikkailmoituksemme ovat avustettavakohtaisia, tällä pyrimme saamaan mah-

dollisimman hyvät hakijat avustettavalle. 

Avoimuus ja selkeys  Rekrytointiprosessissa selitämme työtehtävät mahdollisimman tarkkaa.  

Yhdenvertaisuus  Rekrytoinnissa käsittelemme kaikki hakijat yhdenvertaisesti. 

Oikea avustaja oikealle avustettavalle  JAG haastattelee ensin työnhakijat ja esittelee niistä sopivim-

mat avustettavalle. Avustettava ja mahdollisesti avustuskoordinaattori haastattelee työnhakijat uudes-

taan ja tekevät valinnan avustajasta. 

Käytämme monikanavaista markkinointia avoimiin työpaikkoihimme. Käytössämme on ReachMee rekry-

tointiohjelma.  
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Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien 

soveltuvuus ja luotettavuus? 

Katsomme aina rikosrekisteritiedot, jos avustus on lasten kanssa ja yhdessä asiakkaan kanssa teemme 

päätökset. Otamme myös tarpeen mukaan yhteyttä suosittelijoihin. Tarkastamme ammattioikeuden am-

mattihenkilörekisteristä, kun rekrytoimme sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisia.  

    

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan 

toteuttamiseen.  

Avustuskoordinaattori ja avustettava perehdyttävät uudet avustajat tulevaan työhön. Avustuskoordinaat-

torin tarkoitus on toimia työnohjaajana ja opastaa avustajia työssään. Avustuskoordinaattori huolehtii, 

että avustus toimii laadukkaasti ja jatkuvana. 

Uudet työntekijät saavat suullisen perehdytyksen lisäksi myös kattavan perehdytyspaketin sekä koulu-

tusvideon.    

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

JAG järjestää säännöllisesti koulutushenkisiä tilaisuuksia avustajilleen koulutussuunnitelman mukaan. 

Täydennyskoulutuksia ja infotilaisuuksia järjestetään tarvelähtöisesti.    

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden 

uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat 

toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhallinta). 

Avustajat ilmoittavat kaikista läheltä piti -tilanteista välittömästi. Jokaisen työvuoron jälkeen avustaja kir-

jaa Työvuorovelhoon. Tilanteet dokumentoidaan jäsenen omaan kansioonsa. Mikäli herää huoli ja avus-

tettava, avustaja, läheinen, tai joku muu haluaa tuoda epäkohtia, laatupoikkeamia tai riskejä esille, pyy-

detään olemaan yhteydessä ensisijaisesti avustuksen saajan neuvojalle puhelimitse tai sähköpostitse. 

Hallintohenkilökunnan yhteystiedot löytyvät JAGin verkkosivuissa (jagassistans.fi / ota yhteyttä / meidän 

toimistotiimi). Verkkosivuissa löytyy myös yhteydenottolomakkeen. 

Analysoimme ja ratkaisemme tilanteen aina niin pian kuin mahdollista. Ilmoitamme tarvittaessa eteen-

päin.   

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Henkilökohtainen apu tapahtuu siellä missä asiakas on, asuu. Emme tuota laitoshoitoa. 

Toimistohenkilökunta työskentelee Karjaan sekä Vaasan toimistolla. 
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Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä on 

käytössään? 

Ei sovelleta. Henkilökohtainen apu tapahtuu siellä missä asiakas on ja asuu. Emme tuota laitoshoitoa. 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin 

vastaaminen varmistetaan? 

Henkilökohtaiset avustajat saavat perehdytyksen turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaa-

miseen kun avustaja aloittaa työt avustettavan kanssa mikäli sellaista on käytössä. Henkilökohtainen apu 

tapahtuu siellä missä asiakas on ja asuu.  

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Henkilökohtainen apu tapahtuu siellä missä asiakas on ja asuu. Emme tuota laitoshoitoa. JAG Assistans 

Ab ei vastaa avustettavien mahdolliset turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta. Ilmoitamme laittei-

den toimintahäiriöistä eteenpäin.  

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, 

käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Henkilökohtaiset avustajat ovat yhteydessä JAGiin jos huomaavat puutteita tai tarpeita arkisessa elä-

mässä. Näistä puhumme siten asiakkaan kanssa, jonka jälkeen asiakas, edunvalvoja tai muu läheinen 

voi viedä asiaa eteenpäin. Henkilökohtaisen avun palvelu sisältää ainoastaan avun. 

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 

vaaratilanneilmoitukset? 

Avustaja koulutetaan, perehdytetään laitteisiin ja tarvikkeisiin, joita asiakas käyttää. Tarvittaessa lisäkou-

lutusta, ergoterapiaa on myös tarjolla. Vaaratilanteet niin kuin kaikissa vaaratilanteissa kirjataan ylös ta-

pahtunut työvuorovelhoon ja avustaja on yhteydessä toimistoomme. Tarvittaessa laadimme tai autamme 

asiakasta laatimaan vaaratilanneilmoituksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta varten 

(FIMEA). 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Pamela Westerlund, pamela.westerlund@jagassistans.fi, 040 141 8050. 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
mailto:pamela.westerlund@jagassistans.fi
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8. Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
ja kirjaaminen  

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Käytämme Työvuorovelhoa, minne kirjataan tehdyt tunnit sekä kuinka käynti on sujunut. Kun perehdy-

tämme työntekijää työhön, saa hän myös ohjeet, kuinka tapahtumia kirjataan.  

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti? 

Kuukausittain käydään tuntiraportointi läpi ja otamme asia puheeksi ko. työntekijän kanssa, mikäli kirjaa-

minen ei ole asianmukaista.   

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä 

lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Kommentit ja kirjaamiset tapahtuvat Työvuorovelhossa. Työvuoronvelhon tietosuojaseloste löytyy tässä: 

https://www.accountor.com/fi/finland/tietosuojaseloste 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä 

perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Tämä kuuluu perehdytykseen, joka tehdään heti, jopa ennen työn alkamista.  

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Fredrik Holmberg, IT-vastaava, fredrik.holmberg@jagassistans.fi,  040 187 2334  

    

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä X Ei  

 

9. Yhteenveto kehittämissuunnitel-
masta  

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

        

 

https://www.accountor.com/fi/finland/tietosuojaseloste
mailto:fredrik.holmberg@jagassistans.fi
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10. Omavalvontasuunnitelman seuranta  
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön toimitusjohtaja ja palveluvastaava. 

Paikka ja päiväys  Karjaa, 27.09.2021   

 

Allekirjoitus     Ina Ahlroos   Thijs Verbrugghe 

 toimitusjohtaja  palveluvastaava 

       


