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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Suonenjoen Rivertech ry             Y-tunnus 1507863-6  

Hyvinvointialue Pohjois-Savon hyvinvointialue     

Kunnan nimi Suonenjoki      

Toimintayksikkö/palvelu 

Työ- ja toimintakeskus + Nuorten työpaja     

Katuosoite Herralantie 1A                                    

Postinumero 77600   Postitoimipaikka Suonenjoki   

Sijaintikunta yhteystietoineen Keskuskatu 3, 77601 Suonenjoki   

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Osatyökykyisten työtoiminta (kehitysvammaiset 15 paikkaa; mielenterveyskuntoutujat 

10 paikkaa), kuntouttava työtoiminta 5 paikkaa, Nuorten työpajalla kuntouttava työtoi-

minta ja sosiaalinen kuntoutus yht. 10 paikkaa, lisäksi vuonna 2023 nuorisolakiin perus-

tuvaa nuorten palvelua yhteensä max. 10 nuorelle 6kk:n jakso.   

Esihenkilö Toiminnanjohtaja Sirkka Koponen     

Puhelin 040 5271880   

Sähköposti sirkka.koponen@riveripajat.fi  

 

Yksityisten palveluntuottajan lupatiedot 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Ilmoituksen ajankohta 12.1.2012/ toimintatilojen muutos 1.3.2023.  
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Palveluala, joka on rekisteröity Osatyökykyisten työtointa, kuntouttava työtoiminta, 

sosiaalinen kuntoutus ja nuorten työpajatoiminta 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat Lounaskahvila Mestarinkulma (Ostetaan arkipäivisin lounas) 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Jakelukeittiön omavalvontasuunnitelman ohjeiden mukaisesti ja terveystarkastajan an-

tamin luvin.   

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmat? 

 Kyllä  Ei 

 

2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Kulloinenkin toiminnanjohtaja ja koko henkilökunta (3 työpajaohjaajaa, nuorten työpa-

jaohjaaja sekä hanketyöntekijä), sijaiset, palkkatukihenkilöt sekä Rivertech ry:n hallitus 

Ketkä osallistuvat omavalvontasuunnitelman laadintaan ja miten pidetään huolta 

henkilöstön osallistamisesta suunnitelman laatimiseen?  

Säännölliset viikoittaiset henkilöstöpalaverit, jossa yhdessä suunnitellaan ja keskustel-

laan ajankohtaisista asioista. Palautekyselyt valmentautujille, läheisille ja yhteistyöver-

kostoille. Rivertech ry:n toimintaa ohjaa, tukee ja valvoo hallitus.   

    

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Toiminnanjohtaja Sirkka Koponen puh. 040 5271880 tai sirkka.koponen@riveripajat.fi 
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Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Miten yksikössä seurataan ja varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus, 

miten usein päivitetään? 

Muutosten yhteydessä esim. henkilökunnan, toimitilojen tai toiminnan sisällön muuttu-

essa                                                                      

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Yksikön ilmoitustaululla ja nettisivuilla     

 

3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Yhdistys toteuttaa ostopalvelusopimukseen perustuvaa, yhteisöllistä ja virikkeellistä työ-

toimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille työ- ja toimintakyvyn ylläpi-

tämiseksi. Yhdistys toteuttaa myös kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta 

sekä Rivertechin työpajoilla että myös Nuorten työpajalla. Lisäksi Nuorten työpajalla 

tarjotaan vuonna 2023 nuorisolakiin perustuvaa palvelua nuorille. Olemme tukemassa 

osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja yhteiskuntaan 

sekä työelämään kiinnittymiseksi.      

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

Arvojamme ovat yhteisöllinen tasa-arvo, osallisuus, suvaitsevaisuus ja sitoutuminen ase-

tettuihin tavoitteisiin. Toimintaperiaatteinamme on vastata yksilön tarpeisiin ja tavoit-

teisiin asiantuntevalla, moniammatillisella tiimityöllä työyhteisössä ja laajaa verkostoyh-

teistyötä tehden. Koko työyhteisönä painotamme koulutus- ja kehitysmyönteisyyttä opis-

kelu- ja työelämän haasteisiin vastaamiseksi.     
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4 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Pelastussuunnitelma, Läheltä piti-tilanteiden kirjaaminen, perehdyttämisohjelma, Rive-

riopas, päihdeohjelma, toiminta kriisitilanteissa-dokumentti, tietoturvaohjeet, jakelu-

keittiön omavalvontasuunnitelma, vaaratilanteisiin varautuminen; koneiden ja työväli-

neiden käyttö ja huolto sekä kemikaalit-ohje 

Onko henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet si-

sällytetty omavalvontasuunnitelmaan? Onko menettelyohjeissa maininta siitä, ettei 

ilmoituksen tehneeseen saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia? 

Henkilökunta on riskien tunnistamisessa ja ennakoinnissa avainasemassa. Työpaikalla on 

ilmapiiri, missä voi ja pitää pelkäämättä seurauksia kertoa havaitsemistaan epäkohdista. 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa asiakasturvallisuuteen kohdistuvat ris-

kit, epäkohdat ja laatupoikkeamat?   

Rivertechillä ollaan pääsääntöisesti yhtä aikaa töissä. Meillä on tapana aamuisin ja/tai 

iltapäivisin  vaihtaa kuulumisia työstä ja itse kunkin huomioista. Lisäksi pidämme keski-

viikkoisin valmentautujien poistuttua yhteisen henkilöstöpalaverin, missä ovat kaikki 

työntekijät läsnä. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaa yhdessä. Valmentautujien aa-

mukahvit klo 9 aamuisin kokoaa kaikki yhteisön jäsenet yhteen. Näissä tilanteissa henki-

lökunta antaa tiedottaa, antaa ohjeita mm. turvallisuuteen liittyen valmentautujille. Ky-

symme myös valmentautujien kuulumisia ja palautetta. 

Miten asiakkaat ja omaiset voivat tuoda esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoik-

keamat ja riskit ja miten ne käsitellään? 

Valmentautujat aamuisin yhteisillä kahveilla, soittamalla, tulemalla rohkeasti kertomaan 

omalle pajaohjaajalle tai muille ohjaajille tai toiminnanjohtajalle. Myös läheiset soitta-

vat herkästi ja antavat palautetta. Epäkohdista keskustellaan yhteisesti ja tehdään yh-

teisiä sopimuksia tai toimintaohjeita saadun palautteen pohjalta. 
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Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Työpaikalla on oma lomake ilmoitustaululla läheltä piti- tilanteita varten. Tapaukset kä-

sitellään henkilöstöpalaverissa ja vakavat tilanteet viedään hallituksen kokoukseen tie-

doksi. 

Korjaavat toimenpiteet 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Tapaukset käsitellään välittömästi henkilökunnan kesken samana päivänä, viedään tar-

vittaessa hallituksen tiedoksi. 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tie-

dotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Läheisille tiedotetaan tiedotteiden muodossa, henkilöstölle suullisesti välittömästi ja 

henkilöstöpalaverissa, hallitukselle kokouksissa tai tarvittaessa nopeissa teams- tai säh-

köpostikokouksissa. 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

Palvelusuunnitelma ja esitietolomake laaditaan asiakkaan tullessa toimintaan. Asiakkaan 

suunnitelmat tarkistetaan kunnan edustajan kanssa vuosittain tai tarvittaessa. Oma työ-

pajaohjaaja seuraa valmentautujan tilannetta päivittäin. Kuntouttavan työtoiminnan 

suunnitelmat tarkistetaan kunnan toimesta 3kk:n välein, jolloin myös valmennussuunni-

telma päivitetään. Nuorten työpajalla yksilökeskustelut nuorten pajaohjaajan kanssa  

kuuluvat viikko-ohjelmaan. 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelu- ja hoi-

tosuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen? 

Vaihtelevasti läheiset ovat mukana.  

Miten varmistetaan, että henkilöstö tuntee palvelu- ja hoitosuunnitelman sisällön ja 

toimii sen mukaisesti? 

Yhteisesti keskustellen aina kun tilanne muuttuu. 
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Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden varmistaminen.  

Miten yksikössä vahvistetaan ja varmistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen 

liittyviä asioiden toteutuminen (kuten oikeus yksityisyyteen, vapaus päättää itse 

omista jokapäiväisistä toimistaan ja mahdollisuudesta yksilölliseen ja omannäköiseen 

elämään)? 

Asiakkaan asioiden käsittelyssä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta ja asiakirjasalaisuutta 

koskevia määräyksiä. Meillä asiakasta kunnioitetaan ja hänen mielipiteensä otetaan huo-

mioon. Mahdollistamme, että asiakkaat saavat äänensä kuuluville. Meillä autetaan toi-

nen toistamme ja huomioidaan toisen jaksaminen ja vointi. 

Mistä itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevista periaatteista ja käytännöistä 

yksikössä on sovittu ja ohjeistettu? Millä konkreettisilla keinoilla pyritään ennaltaeh-

käisemään rajoitustoimien käyttöä? 

Valmennussuunnitelmaan kirjataan asiakkaan/ kuntoutujan vahvuudet. Asioista keskus-

tellaan ennaltaehkäisevästi ja tilanteisiin puututaan heti, kun niitä huomataan. Asiak-

kaille kerrotaan ja perustellaan säännöt ja asiakkaiden toiveet ja yksilöllisyys huomioi-

daan, jolloin asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluunsa, koska voivat siihen vaikuttaa. Rajoi-

tustoimia ei ole tarvinnut käyttää.  

Mitä rajoitustoimenpiteitä yksikössä käytetään, jos joudutaan tilanteeseen, että asi-

akkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen on välttämätöntä? Miten asiakkaan 

vointia seurataan rajoittamistoimen aikana? 

Emme ole tarvinneet rajoittaa asiakkaiden oikeuksia. Jos tulee tilanne, että henkilö ei 

voi olla työpaikalla, soitamme läheiselle ja huolehdimme turvallisen pääsyn kotiin tai 

asumisyksikköön. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

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

lista kohtelua havaitaan?  
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Emme salli toisten loukkaamista tai epäasiallista puhetta tai kohtelua. Tilanteisiin puu-

tutaan ja niistä keskustellaan asianomaisten kanssa. Yhteisökokouksissa puhumme ylei-

sellä tasolla toisen kohtelemisesta ja huomioimisesta. 

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

kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Keskustellen ja välittömästi. Asioita ei pitkitetä. 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön palvelun ja omavalvonnan 

kehittämiseen? 

Sidosryhmäkyselyn palautteen kautta, soittamalla ja antamalla välitöntä palautetta. 

Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

noin 3-5 vuoden välein. 

Miten asiakkailta saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja/tai 

korjaamisessa? 

Palaute käydään läpi henkilöstön kanssa ja hallituksessa. 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Muistutuksen vastaanottaja, virka-asema ja yhteystiedot 

Sirkka Koponen, Toiminnanjohtaja puh. 040 5271880 tai sirkka.koponen@riveripajat.fi 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamiehen puhelinnumero +358 44 718 3308 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu   029 505 3050 

tel:0295053050
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Miten muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan 

toiminnan kehittämisessä? 

Henkilöstöpalaveriin ja aina hallituksen käsittelyyn 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Mahdollisimman pian. viivytyksittä. 

Omatyöntekijä  

Onko asiakkaille nimetty omatyöntekijä? 

Kyllä  

 

6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

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

lista toimintakykyä? 

Hyvät työtuolit, työn tauotus, lepo, ruoka- ja kahvitauot. Välillä piirretään, voidaan olla 

tietokoneella, pelataan tai kisaillaan yhdessä. Myös ulkoilua ja retkiä. Lomat ja tauot 

työstä: mahdollisuus kesäloman lisäksi syys- joulu- ja hiihtolomaan. 

Liikunta-, kulttuuri- harrastus- ulkoilu yms mahdollisuuksia toteutetaan seuraavasti: 

Retket seurakunnan leirikeskukseen saunomaan ja viettämään yhteistä aikaa touko- ja 

syyskuussa. Myös muita tapahtumia ja juhlia vuodenaikojen mukaan kuten itsenäisyys-

päivä, joulu, pääsiäinen, vappu ja juhannus.  

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien 

tavoitteiden toteutumista seurataan? 

Säännölliset aktivointi- tai palvelusuunnitelmien tarkistukset, säännölliset keskustelut 

oman työpajaohjaajan kanssa. Yksilö- ja ryhmäkeskustelut. 
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Ravitsemus 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Ostamme lämpimän ruoan lounaskahvila Mestarinkulmasta. Ruoka tarjoillaan jakelukeit-

tiöstä. Asiakkaat voivat päivittäin päättää syövätkö aterian. Mahdollisuus ottaa ruokaisa 

salaatti, jos ruoka ei maistu. Ruokalista laitetaan maanantai-aamuisin keittiön seinälle, 

Soitamme ruokailijoiden lukumäärän joka aamu. 

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Ruokavaliot on huomioitu. Kysytään toiminnan alussa ja seurantapalavereissa. Läheiset 

ilmoittavat.  

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa 

seurataan? 

Kesällä muistutetaan juomisesta. Ruokailemme yhdessä asiakkaiden kanssa ja seu-

raamme asiakkaiden ateriointia. 

 

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkai-

den tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat annettujen ohjeiden ja asiak-

kaiden palvelutarpeiden mukaisesti? 

Jakelukeittiön omavalvontasuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Ruokailuun tullessa aina 

käsienpesun kautta. Myös käsidesi toistaiseksi ollut lisänä käytettävissä.  

Miten yksikön yleisten tilojen siivous on järjestetty? 

Siivoussuunnitelman mukaisesti. 

Infektioiden torjunta 

 

Hygieniayhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
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Sirkka Koponen, toiminnanjohtaja puh. 040 5271880 tai sirkka.koponen@riveripajat.fi 

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Hyvällä käsihygienialla ja meillä ei tulla sairaana töihin.Asiasta muistuteaan säännölli-

sesti.  

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Meillä ei ole lääkehoitoa 

Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden 

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

jestetty? 

Yhteiset kokoukset, joissa asiakas ja läheiset mukana + muut yhteistyöviranomaiset 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Terveydensuojelulain mukainen omavalvonta 

Miten yksikön tilojen terveellisyyteen liittyvät riskit hallitaan? 

Jakelukeittiön omavalvontasuunnitelmaa noudatetaan. Yksikössä on siivoussuunnitelma 

ja seuranta keittiön omavalvonnasta sekä siivouksen valvonnasta kirjataan. Yksikössä on 

selkeät valvotut käytännöt käsihygieniasta, eikä sairaana tulla töihin. 

Miten tehdään yhteistyötä muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja 

toimijoiden kanssa? 

Sovittuja määräaikaistarkastuksia noudatetaan. Säännölliset pelastussuunnitelman tar-

kastukset, palotarkastukset, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset. 
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Henkilöstö 

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

teet 

Toiminnanjohtaja, käsi- ja taidetyöpajan työvalmentaja, palvelupajan työvalmentaja, 

puutyöpajan työvalmentaja, nuorten työpajan ohjaaja, hanketyöntekijä sekä keittiössä 

ja Riverin myymälässä palkkatuella palkatut henkilöt. 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Toiminnanjohtaja ei ole mukana vahvuudessa. Sairastapauksissa toiminnanjohtaja usein 

sijaistaa. Pidemmissä työstä poissaoloista palkataan sijainen. 

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesihenkilöiden tehtävien organisointi si-

ten, että lähiesihenkilöiden työhön jää riittävästi aikaa? 

Toiminnanjohtaja ei ole säännöllisesti vahvuudessa, jolloin normaalioloissa aikaa jää riit-

tävästi hallintoon ja johtamiseen. 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Miten työnantaja varmistaa työntekijöiden riittävän kielitaidon? 

Kysymällä 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Meillä on vakisijaiset, jotka tuntevat talon ja asiakkaat. Pyritään antamaan samoille si-

jaisille töitä säännöllisesti, jolloin he sitoutuvat tekemään töitä talolle.  

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon työntekijän soveltuvuus ja luotettavuus työ-

tehtäviinsä? 

Uudet työntekijät haastatellaan ja perehdytetään tehtäviinsä. 
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön 

ja omavalvonnan toteuttamiseen.  

Perehdytykseen on laadittu oma lomake, mihin kirjataan perehdytettävät asiat. Työteh-

täviin perehdytetään saattaen siten, että päällekkäistä työaikaa järjestetään tiedon siir-

toon. Lisäksi meillä on Riveriopas ja erinäinen määrä perehdyttämistä tukevia ohjeita. 

Miten ja kuinka usein henkilökunnan täydennyskoulutusta järjestetään? 

Vuosittain henkilökunnan tarpeen mukaan. Koulutussuunnitelma laaditaan edellisen vuo-

den talousarvion laatimisen yhteydessä. 

 

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Meillä on käsi- ja taidetyöpaja sekä sen yhteydessä erillinen kudontapaja. Lisäksi pieni 

pesula ja palvelupaja, keittiö ja nuorille omat tilat sekä Rivertechin myymälä. Kellari-

kerrokseen tulee jatkossa puutyötilat. Jokainen asiakas tietää, mikä on ns. hänen oma 

pajansa. Pajalla asiakkaalla on oma työpiste, missä on hänelle sopivia työtehtäviä. Vä-

lillä vaihtelun vuoksi työpajoja voidaan vaihtaa. Tilat ovat yksilö- ja ryhmävalmennuk-

seen sopivat. Keittiössä ruokailu tapahtuu pienissä ryhmissä pajoittain porrastetusti. 

Teknologiset ratkaisut 

Ei ole kulunvalvontaa eikä teknologisia ratkaisuja. 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

 

Asiakastyön kirjaaminen 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 
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Perehdyttämisellä 

 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

Dokumentoinnilla. 

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötieto-

jen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomais-

määräyksiä? 

Hyvällä perehdyttämisellä ja ohjeilla: tietosuojaselosteet ja tietoturvaohjeet 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

perehdyttämisohjelma 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sirkka Koponen, puh. 040 5271880 sirkka.koponen@riveripajat.fi 

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä  Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Arkistointisuunnitelman päivitys, tietosuojan ja tietoturvan päivitys ja niihin liittyen 

henkilökunnan täydennyskoulutus. Palautekysely asiakkaille, sidosryhmille ja läheisille. 

mailto:sirkka.koponen@riveripajat.fi
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys Suonenjoella 19.1.2023 

Allekirjoitus Sirkka Koponen 


