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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely 

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan;  

Sosiaalipalveluista annetaan ohjausta ja neuvontaa kaikille turkulaisille. Täydentävää ja ehkäisevää toi-
meentulotukea myönnetään niille turkulaisille, joilla on siihen toimeentulotukilain mukainen oikeus. 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Linnankatu 23 
 

Postinumero 

20100 

 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Jaana Hakamäki 
 

Puhelin 

02 330 000; 050 3101603 

 

Sähköposti 

jaana.hakamaki@turku.fi 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 

 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 

 Keskitetyssä etuuskäsittelyssä hoidetaan kirjallisten hakemusten perusteella täydentävän ja eh-
käisevän toimeentulotuen myöntäminen 

 Asiakkaita opastetaan ensisijaisten etuuksien vireillepanossa ym. asiakkaiden taloudelliseen ti-
lanteeseen vaikuttavissa asioissa. 

 Asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa ja sosiaalityöntarpeen arviointia tehdään palvelunumerossa, 
info-pisteessä, asiakastapaamisilla sekä toimeentulotukihakemuksia käsiteltäessä.  

 Yksikössä hoidetaan hautaustoimilain 23 § 2 mom. mukaiset hautausjärjestelyt.  
 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 

 Yksikössä noudatetaan sosiaalialan ammattilaisen eettisiä ohjeita (Talentia 2013) ja Turun kau-
pungin toimintalupauksia. Tärkeitä arvoja ja toimintaperiaatteita ovat mm. asiakaslähtöisyys, asi-
akkaan osallisuus ja itsemääräämissoikeus, asiakassuhteen luottamuksellisuus, työn läpinäky-
vyys, tasa-arvoinen kohtelu ja ennaltaehkäisevä työote.  

 
RISKINHALLINTA 

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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 Etuuskäsittelyssä pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, tunnistamaan ja 
ennaltaehkäisemään toimintaa heikentäviä tai uhkaavia tekijöitä.  
 

 Asiakkaista aiheutuvat riskit: 
o Puhelinsarjan palvelunumerossa työskentelevillä on käytössään ohjeistus uhkaavien pu-

helutilanteiden varalle. 
o Asiakastapaamistiloissa ja info-pisteessä on käytössä hälytysjärjestelmä ja pako-ovet. 

Vahtimestarit turvaavat tarvittaessa asiakastapaamisia.  
 

 Asiakkaille aiheutuvat riskit: 
o Puutteellisen informaation antaminen (ml. puutteellisilla/virheellisillä tiedoilla tehdyt toi-

meentulotukipäätökset) 
o Tiedonkulkuun liittyvät riskit  

 
 Tietosuojaan ja laitteisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy 

o Etuuskäsittelyssä noudatetaan hyvinvointitoimialan tietosuojaohjeita. 
o Asiakastietoja luovutetaan vain lakiin perustuen toiselle viranomaiselle. Asiakasta ohja-

taan pyytämään omia tietoja kirjallisesti.  
o Asiakasasioista puhelimessa keskusteltaessa varmistetaan asiakkaan henkilöllisyys te-

kemällä tunnistuskysymyksiä. 
o Info-pisteellä asioidessa henkilöllisyys varmistetaan henkilöllisyystodistuksella 

Sosiaalihuoltolaki § 48  

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäi-
senä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaa-
lipalvelut toteutetaan laadukkaasti. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, 
jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan 
sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan 
sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

 

 
Riskien tunnistaminen 

  

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

 
 Etuuskäsittelyn henkilökunta kertoo havaitsemistaan riskeistä ja epäkohdista esimiehelle  
 Läheltä piti -tilanteista ja uhkatilanteista täytetään aina vaara- ja uhkatilannelomake, joka toimi-

tetaan esimiehelle jatkotoimenpiteitä varten. 
 

 
Riskien käsitteleminen 

 

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

 Asiakastilanteisiin liittyviä riskitekijöitä käydään tarvittaessa läpi työnohjauksessa, johon jokai-
nen työntekijä pääsee osallistumaan tarvittaessa.  

 Vaara- ja uhkatilanteen jälkeen täytetään tapahtuneesta lomake, joka käsitellään esimiehen 
kanssa ja sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä. Lomake toimitetaan myös avohuollon toimisto-
päällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle.  

 Haasteellisista ja kuormittavista asiakastilanteista keskustellaan tarvittaessa mm. palvelunume-
ron työntekijöiden palaverissa ja esimiehen kanssa. 

 Tavoitteena on, että asia käydään läpi ja käsitellään viivytyksettä 
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Korjaavat toimenpiteet 

 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 

 Asioita käydään läpi työnohjauksissa, toimistopalavereissa ja jokaisella työntekijällä on mahdol-
lisuus nostaa kehittämistä/pohdintaa vaativa asia esityslistalle.  

 Esille tulleet asiat huomioidaan toiminnassa (esim. ohjeiden päivitys, lisäkoulutus tms.).  
 

Muutoksista tiedottaminen 

 

 Muutokset käydään läpi yhteisissä toimistopalavereissa. 
 Muutoksista tiedotetaan lisäksi sähköpostitse. 
 Työntekijät ovat velvollisia seuraamaan tiedotteita.  

 
Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 

 Omavalvontasuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet johtava sosiaalityöntekijä Jaana Ha-
kamäki, sosiaalityöntekijä Elina Wiljanen, ja sosiaaliohjaaja Riitta Levander.  

 Suunnitelma laadittiin 6.10.2015, jonka jälkeen etuuskäsittelyn henkilökunta sai suunnitelman 
kommentoitavakseen.  

 Valmis omavalvontasuunnitelma on hyväksytty 8.10.2015 ja Jaana Hakamäki on päivittänyt 
sitä 20.9.2017 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Asiakasneuvonta ja etuuskäsittelyn johtava sosiaalityöntekijä Jaana Hakamäki 
Osoite: Linnankatu 23, 20100 Turku 
Puh: 02 330 000 (vaihde) 
GSM: 050 3101603 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

 
 Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa  

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä etuuskäsittelyn ilmoitustaululla ja Turun www-sivuilla. 
 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 

 Palveluntarpeen arviointia on avattu prosesseissa, jotka löytyvät yksikön sisäisestä ohjeistuk-
sesta.  
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Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 

 
 Palvelunumerossa ja info-pisteessä asiakaslähtöisyys toteutuu käytännössä keskustelemalla 

asiakkaan kanssa eri vaihtoehdoista ja toimenpiteistä, selvittämällä asiakkaan mielipide ja huo-
mioimalla päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan asiakkaan toiveet ja ehdotukset. 

 Asiakkaalle tiedotetaan hänen oikeuksistaan.  
 

Asiakkaan kohtelu 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh-
dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 

 Asiakkaalla on mahdollisuus valittaa kokemastaan epäasiallisesta kohtelusta muistutuksen tai 
kantelun kautta. Asiakas voi myös olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.  

 Asiakkaan on mahdollista olla yhteydessä myös etuuskäsittelyn esimieheen.  
 Asiakkaan on mahdollista hakea oikaisua saamaansa toimeentulotukipäätökseen. 

 

Asiakkaan osallisuus 

 

Palautteen kerääminen 

 

 Perhe- ja sosiaalityön palveluissa kerätään asiakaspalautetta vuosittain tehtävällä asiakasky-
selyllä (syksy 2016) 

 Yksittäiset asiakkaat voivat antaa palautetta Palautepalvelun kautta tai suoraan yksikön esimie-
helle 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

 Palautteista tehty koonti käsitellään yksikön toimistopalaverissa 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

 Johtava sosiaalityöntekijä Jaana Hakamäki 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 

 Sari Huusko 040 8372013 
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
 

 Muistutukset ja kantelut käsitellään tapauskohtaisesti ko. työntekijän kanssa.  
 Tarvittaessa muistutuksia ja kanteluita käydään läpi yksikön kesken toimistopalaverissa. 

 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 

 Muistutuksiin vastataan toimistopäällikön antamassa määräajassa. 
 

 
 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
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Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 
 

 Etuuskäsittelyssä tehdään yhteistyötä monien eri viranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa 
siinä määrin, kun se asiakkaan tilanteen selvittämiseksi on välttämätöntä. Yhteistyö tapahtuu 
sähköisesti, puhelimitse ja faxilla. 

 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 
 

 Osa palveluista (hautauspalvelut) on kilpailutettu ja laadusta annetaan tarvittaessa palautetta 
esimiehen kautta 

 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

 
 Sosiaalitoimen henkilökunnalle on laadittu turvallisuusopas, josta käy ilmi kiinteistön perustie-

dot, turvallisuuteen liittyvät henkilöt, toiminta-ohjeet kiinteistöturvallisuuteen, paloturvallisuu-
teen, henkilöturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen sekä pommiuhkauksen varalta.   

 Alkusammutuskoulutusta järjestetään henkilökunnalle säännöllisesti.  
 Henkilöstö on saanut turvallisuusasioihin liittyvää koulutusta.   

 
 

Henkilöstö 

 

 

 Etuuskäsittelyn henkilöstöön kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä,  3 sosiaalioh-
jaajaa, 8 etuuskäsittelijää sekä toimistosihteeri 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

 Etuuskäsittelijän ja toimistosihteerin vakansseille pitää hakea täyttölupa, jotta sijaisia voidaan 
palkata. 

 Sijaisia voidaan käyttää vakituisen henkilökunnan vuosilomien, virkavapaiden, sairauslomien ja 
muiden poissaolojen aikana.  

 Etuuskäsittelyssä on työntekijäresurssin turvaamiseksi sijaisia, jotka on perehdytetty  etuuskäsit-
telyn työtehtäviin ja yksikön toimintatapoihin.  

 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

 Ks. kohta b edellä.  
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

. 
 Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijän kielitaitoon, soveltuvuuteen, paineen-

sietokykyyn, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoihin. 
 Rekrytoinnissa hyödynnetään kaupungin strategisen HR:n rekrytointipalveluita.  

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
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a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan? 
 

 Perehdytyksestä vastaavat tehtävään nimetyt henkilöt, jotka suorittavat perehdytyksen  
 Esimies perehdyttää tietosuojaan liittyvät asiat, etuuskäsittelijä tai sosiaaliohjaaja asiakastyöhön 

liittyvät asiat 
 Asiakastietojen käsittelyä varten järjestetään erillistä Effica -koulutusta Effica-tuen toimesta.   
 Toiminta- ym. ohjeet löytyvät sähköiseltä digipöydältä 

 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
 

 Etuuskäsittelyssä tehdään vuosittain koulutussuunnitelma, mikä noudattaa kaupunkitason oh-
jeistusta koulutuksen järjestämisestä, ottaen huomioon lisäkoulutuksen tarpeen.   

 

Toimitilat 

 

Tilojen käytön periaatteet 
 

 Etuuskäsittelijöiden työtilana toimii avokonttori, jossa ei ole asiakasvastaanottoa. Avokonttorin 
haittapuolia on pyritty huomioimaan mm. työpisteiden asettelulla, kiinnittämällä huomiota ää-
nenkäyttöön ja käyttämällä puhelimiin liitettäviä kuulokkeita.  

 Sosiaalityöntekijällä ja sosiaaliohjaajilla on omat huoneet asiakasvastaanottoa varten 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 

 Palvelu tuotetaan kaupunkitasoisena ostopalveluna.  

Teknologiset ratkaisut 

 

 Asiakasvastaanottohuoneissa ja info-pisteessä on kiinteät hälytyslaitteet.  
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
  

Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 

 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

 
 Jokaisen uuden työntekijän kanssa käydään läpi käyttäjäsitoumus, jonka työntekijä myös alle-

kirjoittaa. 
 Jokainen uusi työntekijä allekirjoittaa vaitiolositoumuksen.  
 Effica – asiakastietojärjestelmän ja Kelmun lokitietoja tarkistetaan pistokokein.  
 Mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan.  

 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

 
 Perehdytyksessä kiinnitetään erityistä huomiota tietoturva-asioihin. Lisäksi tietoturva-asioita käsi-

tellään tarvittaessa yksikön toimistopalavereissa.  
 Henkilökunta on suorittanut seuraavat koulutukset:  

o Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus  
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä?  
 

 Kaupungin verkkosivuilla  
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

 Sari Järvinen; 050 5955028 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

 Vaara- ja uhkatilannelomakkeita käsitellään kootusti yksikön toimistopalaverissa  
 Turvallisuuteen liittyviin asioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota 

 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 

Paikka ja päiväys 

Turussa 15.1.2018 

 

Allekirjoitus 
 

Jaana Hakamäki 

 
 


