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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelun perhetyö 

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Palvelumuodot ovat SHL;N mukainen perhetyö, lastensuojelun perhetyö ja perheryhmät 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Linnankatu 23 
 

Postinumero 

20100 

 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

vs. johtava perhetyöntekijä Arja-Liisa Tamminen 
 

Puhelin 

02-2626  890 / 050-595 5011 

 

Sähköposti 

arja-liisa.tamminen@turku.fi 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 
 

Turun kaupungin visio vuoteen 2029 on; 
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, 
jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä 

Koko henkilöstöä koskevat toimintalupaukset on sisällytetty kaupunkistrategiaan kolmen otsikon alle: 
 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 Uudistuminen ja yhteistyö 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

 Perhetyön hyvä palvelu ja nopea saatavuus 
 kaikki asiakasperheet saavat yksilöllistä ja räätälöityä perhetyön palvelua  
 uuden asiakasperheen tullessa perhetyön palvelun piiriin pidämme aloituspalaverin  
 Palaverissa  ovat läsnä asiakasperhe, perheen läheiverkosto, vastuu sosiaalityöntekijä, 

perhetyöntekijät ja mahdollisesti muita yhteistyötahoja 
 tuemme asiakasperheitä, että he voivat vaikuttaa omaan perhetyön prosessin koskevaan 

päätöksentekoon ja pyrimme turvaamaan asiakasperheiden itsemääräämisoikeuden 
toteutumista 

 tuemme asiakasperhettä kokonaisvaltaisesti arjessa   
 Kunnioitamme asiakasperheitä 
 Työskentely perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen koko perheen kanssa 

 
 
 
 
 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 
 ammatillisuus 
 perhetyön työskentelyä  ohjaa eri lait 

 perhetyön antama palvelu räätälöidään perheen tarpeen mukaan 
 toimimme kestävän kehityksen mukaisesti  

 
Uudistuminen ja yhteistyö: 

 henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 
 henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 

 olemme avoin, keskusteleva ja asianmukaista informaatiota jakava yhteistyökumppani 
 

 
 

 
RISKINHALLINTA 

 Lastensuojelun perhetyössä pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, 

tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä.  

o Toiminnan eri vaiheisiin liittyy riskitekijöitä  

o Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 

 Perhetyön toteuttamiseen liittyvät riskit 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

 Tietosuojaan liittyvät riskit 

 Henkilöstöön liittyvät riskit 

 Asiakkaista aiheutuvat riskit 

 Yhteistyöhön liittyvät riskit 

 

 Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla perhetyön toiminnassa tapahtuvia  läheltä 

piti – tilanteita. Toimitiloissa tehdään säännöllisesti palotarkastukset. Henkilökunta arvioi 

säännöllisesti työyksikkönsä vaaroja ja haittoja.  

 

 
  Perhetyöhön liittyvien riskien ennaltaehkäisy: 

o Asiakasperheiden kunnioittava ja hyvä kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioitta-

minen 

 asiakasperheiden sitoutuminen perhetyöhön selvittäminen ja huomiointi 

o Perhetyön toimintatavat  

 tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvat toimintakäytännöt ja niiden vaikutus-

ten seuranta asiakasperheiden hyvinvointiin 

 asiakasperheen perhetyön sisällöstä on keskustelu asiakasperheen, vastuu 

sosiaalityöntekijän ja mahdollisesti perheen läheistensä ja muiden yhteistyö-

tahojen  kanssa 

 yksiköissä noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja  

o Perhetyön  kirjaaminen; 

 Perhetyö kirjaa effica asiakastietojärjestelmään asiakaskasperheen vastuu 

sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden 

mukaisesti jokaiselle lapselle erikseen.  

 

 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 

o Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan rakenteellisia yms. riskejä yhdessä 

työterveyshuollon edustajien kanssa 
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o Kaikki laitteet on merkitty laiterekisteriin; laitteet huolletaan ja tarkistetaan organisaa-

tion ohjeistuksen mukaan 

      

 Henkilöstöön liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 

o Rekrytointiin liittyvät toimintakäytännöt on ohjeistettu  
o Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä lisä- ja täydennyskoulutuksella 
o Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan uusien laitteiden ja tietokone ohjelmien käyt-

töön 
o Uudet vakituiset työntekijät käyvät työhöntulotarkastuksessa .  

o Henkilökunnan informointi ja koulutus sekä toiminnan osa-alueisiin liittyvien erilaisten 

testien hyväksyttävä suorittaminen ovat tärkeässä osassa riskien ennaltaehkäisyssä. 

o Uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyen järjestetään koulutusta ja ohjausta 
o Huolehditaan henkilökunnan riittävästä koulutuksen järjestämisestä 
o Työpari työskentely perheissä  
o Perhetyöyksiössä noudatetaan työkyvyn hallintamallia 

 

 Tietosuojaan liittyvien riskien ennaltaehkäisy 
o Noudatetaan kaupungin hallituksen hyväksymää tietoturvallisuuden hallintapolitiik-

kaa.Hallintapolitiikkaa noudatetaan kaikessa viranomais- ja palvelutoiminnassa ja se 
koskee kaikkia kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä sekä luottamushenkilöitä 

o Laadittu henkilötietolain mukaiset tietosuojaselosteet > asiakasperheiden informointi 
henkilötietojen käsittelystä 

o Noudatetaan organisaation tietosuojaohjeistusta, tietosuojasitoumuksen allekirjoitta-
minen 

o Asiakasperheiden perhetyön palveluun liittyvät tiedot on tallennettu asiakastietojär-
jestelmä efficaan. Tietoja käsitellään tietosuojaan liittyvien ohjeiden mukaisesti 

o Lokitietoja seurataan lokivalvontasuunnitelman mukaisesti 
o Salassa pidettävää tietoa sisältävä materiaali säilytetään ja hävitetään ohjeistusten 

mukaisesti 

o Säännölliset henkilökunnan tietoturva-/tietosuojakoulutukset. Tietoturvatesti kerran 

vuodessa . 

 
 Asiakasperheisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy 

o perhetyön laadukas palvelun sisältö 
o Perhetyön osaamisen jatkuva vahvistaminen 
o Läheltä piti tilanteet käydään läpi heti jälkikäteen ja pohditaan miten jatkossa voitai-

siin välttää vastaavanlaiset tilanteet 
 

 Yhteistyö  muiden yhteistyö tahojen kanssa 
o perhetyön linjauksista keskustellaan yhteistyötahojen ja läheisverkoston kanssa avoi-

messa vuorovaikutussuhteessa 
o Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan keskustelemalla 

Riskien tunnistaminen 
 

Henkilökunta ilmoittaa asiakasperheiden perhetyöhön liittyvistä läheltä piti –tilanteista. Tilanteet kä-
sittelee esimies työntekijän kanssa ja tarvittaessa yksikkötasolla. 
 
Uhka- ja vaaratilanteiden kirjaamisella pyritään tuomaan esille epäkohdat ja niihin johtaneet käytän-
teet ja toimintatavat. 
 
Kartoittaminen mahdollistaa puuttumisen tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet vaaratilanteiden ja läheltä 

piti - tilanteiden syntyyn. Näin voidaan muuttaa käytäntöjä ja toimintatapoja. 
 
Välittömän asiakaspalautteen avulla saadaan asiakasperheiden esille tuomat riskitilanteet ja riskialttiit 
toimintatavat henkilökunnan tietoon.   
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Asiakasperheiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien riskien tunnistaminen auttaa suunnittelemaan 
perhetyötä niin että asiakasperheiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat voitaisiin välttää ja 
jos niitä ilmenee, hoitamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
 
Lokivalvonnan suorittaminen sekä tarkastuksissa mahdollisesti havaittujen tietosuojarikkoumusten 
käsittely. Lokivalvontaa suoritetaan sekä asiakaslähtöisesti sekä lokivalvontasuunnitelman mukai-
sesti (pistokokeet). 
 
Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti 

Sosiaalihuoltolaki § 48  
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäi-
senä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosi-
aalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. 

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

 
 
. 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Perhetyöntekijät ilmoittavat esimiehelle läheltä piti - tilanteista ja muista vaaratilanteista 

 

Riskien käsitteleminen 
 

Tilanteista täytetään aina uhka- ja vaaratilanne lomake, joka lähetään työsuojeluvaltuutetulle Rauni Nii-
nimäelle. Esimies käsittelee tilanteen aina työntekijän kanssa ja tarvittaessa yksikkötasolla. 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 
 

Käydään keskustelua yksikkötasolla läheltä piti tilanteista, jos on tarvetta toimintatapojen muutokseen. 
 
Työ- ja menettelytapojen muutoksella pyritään riskien minimointiin. 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 

Perhetyö yksikön henkilökuntaa informoidaan muuttuneista toimintavoista yksikön palaverissa suulli-
sesti ja lisäksi tarvittaessa kirjallisesti. 
 
Jos toimintatapojen muutos vaikuttaa yhteistyötahoihin, ilmoitetaan siitä yhteistyötahojen vastuu henki-
löille, jotka puolestaan informoivat omissa organisaatiossa työskenteleviä. 
 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Lastensuojelun perhetyön vs. johtava perhetyöntekijä Arja-Liisa Tamminen 
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Omavalvonnan vastuuhenkilö; 
Lastensuojelun perhetyöyksikön vs. esimies johtava perhetyöntekijä Arja-Liisa Tamminen  
Linnankatu 55 L, 3 krs 
20100 Turku 

02 -2626890/ 050 595 5011 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 

Omavalvontasuunnitelma työryhmä jatkaa työskentelyään vuoden 2015 aikana. 
Työryhmän tehtävänä on täsmentää suunnitelmaa ja koota siihen kuuluvat ohjeistukset yhteen.  
 
Lisäksi kehittämistä vaativia toimintatapoja käydään läpi. 
Jatkossa omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa siltä osin kun toiminta muuttuu. 
Organisaatiossa on kriteerit, joilla seurataan suunnitelman toteutumista 
 
 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä tiimien ilmoitustauluilla ja Turun www-siuvilla.  
 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Asiakasperheen ja hänen läheisverkostonsa mielipide pyritään huomioimaan perhetyön suunnittelussa 

ja toteutuksessa. Asiakasperheen osallisuus perhetyön suunnittelussa vahvistaa hänen asemaansa 

oman elämänsä toimijana. 

 

Aloituspalaverissa  pyritään vaihtamaan tietoa ja mielipiteitä erilaisista asiakasperheen perhetyön pal-

veluun vaikuttavista asioista. Tapaamisessa otetaan esille asiakasperheen muut mahdolliset yhteis-

työtahot. Samalla myös perhetyöyksikön työntekijät esittelevät yksikkönsä ja millä tavoin perhetyötä  

toteutetaan. 

 

Miten perhetyön suunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 

Laki sääteisesti perheen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii ajantasaisen kirjallisen asiakassuun-
nitelman, joka perustuu luotettavaan, virheettömään tietoon. 
Asiakasperheen jokainen perheen jäsen osallistuu oman perhetyösuunnitelman laadintaan.  
Perhetyönsuunnitelmalla varmistetaan, että asiakas ja työntekijät tietävät, toteuttavat ja arvioivat asiak-
kaan kanssa sovittuja suunnitelmia.  
 

Miten varmistetaan, että perhetyöntekijät tietää asiakassuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 

Laki sääteisesti perheen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii ajantasaisen kirjallisen asiakassuun-
nitelman, joka perustuu luotettavaan, virheettömään tietoon. 
Asiakasperhe osallistuu oman asiakassuunnitelman laadintaan.  
Asiakkaan asioista vastaava sosiaalityöntekijä kirjaa asiakassuunnitelman Efficaan. 
 
 Asiakkaan asioista vastaava perhetyön työpari vastaa tutustumis- ja kartoitusvaiheen suunnitelman ja 
perhetyön suunnitelman kirjaamisesta asiakastietojärjestelmään. Perhetyönsuunnitelmalla varmiste-
taan, että asiakas ja työntekijät tietävät, toteuttavat ja arvioivat asiakasperheen kanssa sovittuja suun-
nitelmia.  
 
 Johtava perhetyöntekijä tuo oman osaamisensa puitteissa tietoa ja ohjausta perhetyöyksikön työnteki-
jöille kirjaamisesta ja perhetyösuunnitelman laadinnasta.  
 

Suunnitelmien ja kirjaamisten tasoa seurataan. Opastusta ja koulutusta järjestetään tarvittaessa. 
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Asiakkaan kohtelu 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Asiakkaiden mielipide pyritään selvittämään ja se huomioidaan.  
Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.  
Asiakkaan Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 

Asiakasperheiden mielipide pyritään selvittämään ja se huomioidaan.  
Jos asiakasperhe ei itse kykene kertomaan sitä, pyritään se selvittämään muulla keinoin (läheisver-
kosto). 
 
Asiakasperheiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. 
 
 

Miten perhetyöyksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta liittyviä asioita kuten  mahdollisuutta yksi-
lölliseen ja omannäköiseen elämään? 

 
Pyritään löytämään ratkaisuja, joilla saavutetaan tarvittava perhetyön tavoitteiden mukainen lapsen ja 
perheen hyvinvointi lapsen ja perheen edun mukaisesti.  
 
 
 

Asiakkaan kohtelu 

 

Kohtelemme asiakasperheitä sanallisesti, psyykkisesti, henkisesti ja fyysisesti kunnioittavasti, kauniisti 
ja loukkaamatta. 
 
Jokainen asiakasperhe on arvokas eikä hänen koulutuksensa, ammattinsa tai sairautensa vaikuta hä-
nen kohteluunsa. 
 
Epäasiallinen käytös asiakasperheitä ja heidän läheisverkostoa perhetyöyksikössä työskenteleviä, 
opiskelijoita ja yhteistyötahoja kohtaan ei ole sallittua ja siihen puututaan.  
Epäasiallinen käytös on peruste suulliselle huomautukselle tai kirjalliselle varoitukselle.  
 
Jokaisen perhetyöyksikössä työskentelevän on kiinnitettävä huomiota siihen, miten asiakasperheille 
puhutaan ja miten asiakasperheistä puhutaan. 
 
 

Asiakkaan osallisuus 
 

Perhetyössä huomioidaan aina koko perhe yksilöllisesti omien tarpeiden mukaisesti. 
 
 
 

Palautteen kerääminen 
 

Asiakasperheiltä kerätään asiakaspalautetta.  
 
Jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla (www.turku.fi / 
Paikalla palaute- palvelu), paperisella palautelomakkeella tai suusanallisesti (= nämä palautteet kirja-
taan sähköiseen palveluun). 
 
 
 
 

http://www.turku.fi/
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Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
Kaikkiin palautteisiin vastataan ja niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.  
 
Esimiehet käyvät läpi saamansa palautteet ja jos palautteen antaja on pyytänyt, vastaa hänelle henki-
lökohtaisesti. Saadut palautteet käydään läpi yksikössä, mihin ne on annettu. 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyistä tehdään yhteenvedot ja niiden tulokset käydään läpi alkaen esimiesta-
solta josta ne jalkautetaan yksiköihin. 
 
Tulokset vaikuttavat toimintaan niitä vahvistavasti tai korjaavasti. 
 
Asiakkaan oikeusturva 
 

Sosiaaliasiamies Sari Huusko 02-262 6171, 040-837 2013 
 
Hän neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 
Hän avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 
Hän toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja ase-
man kehitystä kunnassa. 
Hän antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle. 
 
 

 

Kohteluunsa tyytymätön asiakasperhe voi tehdä muistutuksen perheyksikön johtavalle 
perhetyöntekijälle. Muistutukset lähetetään kirjaamoon.  
 
Palvelualue johtaja (Sirpa Kuronen) vastaa muistutuksen tekijälle kirjeitse kohtuullisessa ajassa 
(enint. 1kk). Muistutukseen vastataan aina kirjeitse (sähköpostiin liittyvät tietoturvariskit). 
 
Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeella, joka on saatavissa sähköisessä 
muodossa.  Muistuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi 
tulkita sellaiseksi. 
 
Asiakasperhe voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), 
Lounais-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai 
hyvinvointitoimialalle.  
 
 

Palvelualue johtaja antaa vastauksen muistutuksen tekijälle kirjeitse kuukauden sisällä. 
 

 
Mikäli asiakasperhe epäilee tietosuojaansa loukatun, hän voi täyttää käyttölokitietojen tarkastus-
pyyntölomakkeen, jossa on mainittu perusteltu syy ja ajanjakso jolta haluaa selvityksen saada. 
Lomakkeen saa toimipisteestä tai asiakas voi tulostaa sen kaupungin internet-sivuilta. Allekirjoitettu 
pyyntö lähetetään hyvinvointitoimialan kirjaamoon. Kirjaamo diarioi tietopyynnön asianhallintajärjes-
telmään, jonka kautta tieto välittyy rekisteristä vastuussa olevalle viranhaltijalle. Pyyntö lähetetään 
edelleen järjestelmän pääkäyttäjälle, joka poimii järjestelmästä pyyntöä vastaavat lokitiedot. 
Ellei selvityspyynnössä ilmene erityisiä perusteita, selvitys tehdään viimeiseltä kahdelta vuodelta. 
Pyyntöön vastataan kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. 
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PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Perhetyöyksikössä työskentelevien perhetyöntekijöiden ja perheohjaajien yhteinen tavoite on edistää 
asiakasperheen hyvinvointia.  
Tätä perhetyöntekijät toteuttavat tehdessään työtään asiakasperheiden kotona tai perheryhmissä. 
 
 Asiakasperheen perhetyön palvelu perustuu yksilölliseen asiakasperheen asioista vastaavan sosiaali-
työntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan ja  perhetyön työntekijäparin tekemään perhetyönsuunni-
telmaan ja tavoitteena on edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintaky-
kyä. 
 
Jokaiselle asiakasperheelle tehtävään perhetyönsuunnitelmaan kirjataan; 

• jokaiselle perheen jäsenelle laaditaan oma tavoite, johon hän sitoutuu 
• tavoitteet asetetaan tietylle ajanjaksolle, jonka jälkeen tarkistetaan tavoitteiden toteutu-

minen yhdessä perheen kanssa 
 

 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
 

Perhetyössä toteutetaan erilaisia toimintatapoja/menetelmiä, joilla  asiakasperheiden omaa fyysistä, 
psyykkistä, kogniitiivistä ja sosiaalista hyvinvointia edistetään/lisätään. 
 
 
Asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä tuetaan ohjaamalla häntä  eri toimijoiden piiriin. 

a) Asiakkaan läheis- ja viranomaisverkosto pyritään kartoittamaan. Asiakasta ja hänen perhettään 
motivoidaan etsimään toimivaa verkostoa 

 

Hygieniakäytännöt 

 

Perhetyöntekijät käyttävät käsidesiä käydessään perheiden kotona. 

Miten varmistetaan, että perhetyöntekijät tietävät asiakassuunnitelman sisällön ja toimivat sen 
mukaisesti? 
 

Asiakasperheen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on vastuussa kokonaisvaltaisesti perheen saa-
mista kaikista tukitoimista. 
 
Johtava perhetyöntekijä on yksikön esimies. Hän koordinoi sosiaalityöntekijöiden  tilamaa perhetyön 
palvelun toteutuksesta ja seuraa toteutusta. Hän ohjaa ja ohjeistaa perhetyöyksikön henkilökuntaa toi-
mimaan tavoitteiden mukaisesti. Hän tekee valtuuksiensa antamissa rajoissa päätöksiä asiakkaiden 
palveluun liittyen. 
 
Jokainen perhetyöyksikön perhetyöntekijä toimii asiakasperheiden asiakassuunnitelman ja perhetyön 
suunnitelman mukaisesti ja toteuttaa ja vastaa omalta osaltaan asiakasperheille annetavasta perhe-
työstä.   
 
Henkilökunta toteuttaa, seuraa ja tekee huomiot asiakasperheiden toimintakyvyn muutoksista ja tie-
dottaa niistä asiakasperheen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 
 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 

Perhetyöntekijät tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa perheiden tarpeen mukaan perheen 
luvalla. 
 
Vastuu sosiaalityöntekijä on velvollinen ilmoittamaan perhetyöntekijöille asioista, jotka vaikuttavat per-
hetyön tekemiseen 
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Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

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

Kaupunki tasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimusen 
allekirjoittamiseeen liittyvät säännöt.  
 
Jokaisen yksikön on noudatettava näitä kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. 
Tavoitteena on avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen tavara-, palvelu- ja rakennushankinnoille. 
 
Yksiköiden hankinnat pitää tapahtua määritellyistä kilpailutetuista yksiköistä. 
Rahallisesti suuremmista hankinnoista tulee järjestää ohjeiden mukainen kilpailutus. 
 
Kaupungin intranetissä on keskitetystä nähtävillä kilpailutetut sopimukset niiltä osin kun kaikki 
kaupungin hallintokunnat voivat niitä hyödyntää. 
 
Sieltä löytyvät niin tavara- kuin palveluhankintaan liittyvät tiedot. 
Sieltä löytyy myös hankintoihin liittyviä ohjeistuksia. 
 
 
 

 
 
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? 
 

Joka yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma, joihin on koottuna (asiakas)turvallisuuteen liittyvät 
asiat. 
 
Turvallisuussuunnitelmassa on näkyvissä työyksikön perustiedot:  

 rakennus, asiakkaat, henkilökunta ja vierailijat.  

 Millaiset fyysiset tilat ovat, ketkä siellä työskentelevät ja keitä siellä vierailee, kuka ulkopuolinen 
mahdollisesti käyttää tiloja 

 

Turvallisuus ohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden 
aiheuttamat seuraamukset.  
 
Paloturvallisuuteen liittyvät toiminta-ohjeet ja paloturvatekniikka ohjeistus; miten ennaltaehkäistään 
tulipaljon syntyminen (=paloturvallinen käyttäytyminen ja toiminta) ja miten toimitaan tulipalon 
syttyessä (> hälytys, evakuointi ja alkusammutus). Miten minimoidaan syntyneet vahingot. 
 
Palosammutus koulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisest työntekijöille.  
Poistumisharjoituksia järjestetään. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä. 
 
Henkilöturvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten vartiointi, hälytys ja turvahälyttimet on ohjeistettu ja niistä 
on laadittu kirjalliset ohjeet yksiköissä.  
Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen asiaskasperheen tai ulkopuolisen henkilön aiheuttamassa 
vaaratilanteessa.  
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Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet) 
Toiminta-ohjeet ja koulutus sähkö-, vesi-, hissi ym. ongelmien sattuessa eli kiinteistöturvallisuus 
 

Henkilöstö 
 

1 johtava perhetyöntekijä 
4 perheohjaaja 
29 perhetyöntekijää 
 

 Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 
Pääasiassa pyrimme rekrytoimaan alan ammattilaisia tai opiskelijoita.  
Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan koulu – ja työtodistukset sekä  lasten kanssa työskentelevien ri-
kosrekisteriote 
Kelpoisuuslaki määrittää rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Sijaisten käytössä noudatetaan hyvinvointitoimialan ja kaupunkitason ohjeistusta 
 
 

 Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentele-
vien soveltuvuus ja luotettavuus? 
 
Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, kiinnostukseen (lastensuojelutyöstä ja perhetyöstä) ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin tai-
toihin jotka antavat lisäarvoa työskenneltäessä lasten ja perheiden parissa.  
 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
 

Yksiköissä on käytössä erilaiset perehdytyskansiot uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdy-
tystä varten. 
 
 

koulutus 
 

Lastensuojelun perhetyön koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen jär-
jestämisestä, esim. painopistealueiden määrittämisessä. Painospistealueet ovat niitä joissa koetaan 
tarvetta lisäkoulutukselle tai jossa toiminta on muuttunut merkittävästi.  
 
Tavoitteen mukaisesti jokainen lastensuojelun perhetyön työntekijä kouluttautuu vähintään 3 päivänä 
kuluvan vuoden aikana. 
 
 

Toimitilat 
 
Lastensuojelun perhetyön toimitiloja on viidessä eri osoitteessa. Yksiköiden sopivuus toimintaan vaih-
telee 
 

Toimitilojen siivous 
 
Perhetyön kahdessa  toimitiloissa siivous suoritetaan omana toimintana ja kolmessa toimitilassa sii-
vouksen suorittaa ulkopuolinen toimija 
 
 

Perhetyön laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
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Perhetyön tarvikkeet hankintaan SAP-järjestelmän kautta kaupungin ohjeistuksen mukaisesti 
Uusien laitteiden ja tietokoneohjelmien käyttöönotto vaiheessa järjestetään koulutusta. 
 
Asianmukaisen laiterekisterin laatiminen on käynnistynyt.  
Rekisterissä on nähtävissä laitteiden hankinta-aika, huollot ja korjaukset. 
 
 
 

 

Asiakastietojen käsittely 
 
Työntekijät suorittavat Navisec tietoturva-testin ja allekirjoittavat tietosuoja sitoumuksen. 
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 

 
 

Tietoturvasuunnittelija Sari järvinen 050-595 5028 
 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
 

Lastensuojelun perhetyön toimintatapojen yhtenäistäminen jatkuu vuoden 2015 aikana.  
 
Omavalvonta suunnitelman avulla pyritään turvaamaan tasalaatuiset palvelut ja tunnistamaan epävar-
mat ja riskiä aiheuttavat tilanteet toiminnassa.  
 
Omavalvonta suunnitelmaan kirjataan menettelytavat joilla varmistetaan ja parannetaan palvelujen laa-
tua ja asiakasturvallisuutta.  
 
Näiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu henkilöstö, mm. henkilöstön koulutus riskiti-
lanteiden arviointi ja toiminnankehittämiseen (esim. asiakastyytyväisyyskyselyt). 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

15.1.2018 Arja-Liisa Tamminen 

 

Allekirjoitus 
 
 

 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 
laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma 
logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 

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

