
 
Vanhusten asumispalvelut 
 

   

 

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  
 

Palveluntuottaja 
Julkinen palveluntuottaja 
Nimi: 
Turun kaupunki / Lastensuojelun intensiivinen perhetuki 
 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 0204819-8 

 

 
 

Kunnan nimi: Turku 

 
Kuntayhtymän nimi:  

 
Sote -alueen nimi:  

 
Toimintayksikön nimi 

Lastensuojelun intensiivinen perhetuki 
 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku  
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riikka.leino@turku.fi 
 

 

 
 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

Toiminta-ajatus 
 

Lastensuojelun intensiivinen perhetuki – yksikkö tarjoaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehos-
tettua perhetyötä 7-vuotta täyttäneille lastensuojelun asiakkaille. Asiakkaat ohjautuvat lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden kautta. 
 

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 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys; 
 työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan ja hänen perheensä ja lastensuojelun avohuollon 

sosiaalityöntekijän yhteisesti tärkeimmäksi kokemat tavoitteet  

mailto:riikka.leino@turku.fi
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 onnistuneen työskentelyn edellytys on luottamuksellisen suhteen saaminen asiakkaaseen ja 
hänen oman tavoitteen oleminen keskiössä 

 työskentely on läpinäkyvää ja avointa 
 työskentelypaikkana on myös asiakkaan koti, jossa työskentely vaatii erityistä asiakkaan oman 

kodin kunnioittamista  
 palvelu on vapaaehtoista   

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 

 
 perhetuen toiminnot perustuvat perhetyön tutkittuihin hyviin käytäntöihin 
 toimintaperiaatteina ovat ammatillisuus ja luottamuksellisuus 
 asiakkaan tulee saada oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan 

 
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 jatkuvaan työn sisäiseen kehittämiseen sitoutunut työyhteisö 
 olemme luotettava ja aktiivinen yhteistyökumppani 

 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 Intensiivisen perhetuen- yksikössä pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, 

tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä.   

o Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 

 Palvelun toteuttamiseen liittyvät riskit 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

 Tietosuojaan liittyvät riskit 

 Henkilöstöön liittyvät riskit 

 Asiakkaisiin aiheutuvat riskit 

 Yhteistyöhön liittyvät riskit 

 

 Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja 

läheltä piti – tilanteita. Toimitiloissa tehdään säännöllisesti palotarkastukset. Henkilökunta ar-

vioi säännöllisesti työyksikkönsä vaaroja ja haittoja.  

 

 Toimintaan ja tiloihin liittyvät poikkeamat tunnistetaan ja analysoidaan, poikkeamatilanteet kä-

sitellään ja tehdään tarvittavat muutokset toimintaprosesseihin. 

 
 Palveluun liittyvien riskien ennaltaehkäisy: 

o asiakkaiden kunnioittava ja hyvä kohtelu ja asiakasnäkökulman kunnioittaminen 

o yhteisten toimintakäytäntöjen luominen ja niiden noudattaminen 

o työskentelyn kirjaukset tietojärjestelmiin ovat riittäviä ja laadukkaita ja niissä noudate-

taan kirjaamiseen liittyviä ammattikäytäntöjä 

o yhteistyö toimeksiantajaan eli avohuollon sosiaalityöntekijän kanssa on säännöllistä ja 

toimivaa 

 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 

o Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan rakenteellisia yms. riskejä yhdessä työ-

terveyshuollon edustajien kanssa, tehty viimeksi 6/2015 

o yksikön omissa palavereissa otetaan puheeksi tiloihin liittyviä riskejä (esim. ovien luki-

tus) aina kun niitä havaitaan 

o käytetään vaarat ja haitat- kyselyä 
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 Henkilöstöön liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 

o Rekrytoinissa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia ja tarvittaessa on mahdollista saada 
rekrytointiosaamisen koulutusta 

o Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä lisä- ja täydennyskoulutuksella 
o Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan uusien tietokoneohjelmien käyttöön ja yksi-

köllä on sovittuja omia sisäisiä tukihenkilöitä 
o Uudet työntekijät käyvät työhöntulotarkastuksessa   

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

testien hyväksyttävä suorittaminen (esim. tietoturva)  

o Uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyen järjestetään koulutusta ja ohjausta 
o Huolehditaan henkilökunnan riittävästä kielitaidosta  

o Noudatetaan työkyvyn hallintamallia henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemi-

sessa 

 

 Tietosuojaan liittyvät riskien ennaltaehkäisy 
o Noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää tietoturvallisuuden hallintapolitiikkaa 

kaikessa viranomais- ja palvelutoiminnassa  
o Noudatetaan organisaation tietosuojaohjeistusta, tietosuojasitoumuksen allekirjoittami-

nen 
o Asiakastyöhön liittyvät tiedot tallennetaan asiakastietojärjestelmään. Tietoja käsitellään 

tietosuojaan liittyvien ohjeiden mukaisesti. 
o Lokitietoja seurataan lokivalvontasuunnitelman mukaisesti 
o Salassa pidettävää tietoa sisältävä materiaali hävitetään ohjeistusten mukaisesti 

o Säännölliset henkilökunnan tietoturva-/tietosuojakoulutukset 

 
 Asiakkaisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy 

 
o Poikkeama- tilanteet käydään läpi jälkikäteen ja pohditaan miten jatkossa voitaisiin vält-

tää vastaavanlaiset tilanteet 
o tarvittaessa asiakasta tavataan aina työparin kanssa 

 
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 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 
 

Työntekijät ilmoittavat asiakastyöhön liittyvistä vaara- ja uhkatilanteista aina myös kirjallisesti. Tapahtu-
mat käsitellään aina yksikkötasolla ja tarvittaessa laajemmin koko organisaatiossa.  
 
Vaaratilanteiden kirjaamisella pyritään tuomaan esille epäkohdat ja niihin johtaneet käytänteet ja toimin-
tatavat. 
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Kartoittaminen mahdollistaa puuttumisen tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet vaara- ja uhkatilanteiden 

syntyyn. Näin voidaan muuttaa käytäntöjä ja toimintatapoja. 
 
Lokivalvonnan suorittaminen sekä tarkastuksissa mahdollisesti havaittujen tietosuojarikkomusten käsit-
tely.Lokivalvontaa suoritetaan sekä asiakaslähtöisesti sekä lokivalvontasuunnitelman mukaisesti (pisto-
kokeet). 
 
Riskien käsitteleminen 
 

Vaara- ja uhkatilanteista tehdyt ilmoitukset käsitellään esimiehen johdolla yksikön palavereissa ja kirja-
taan mitä toimenpiteitä sen pohjalta tehdään. Esimies huolehtii lomakkeen jatkolähettämisestä ohjeiden 
mukaan. 
Lokitietojen perusteella havaitut rikkeet käsitellään rekisteristä vastuussa olevan viranhaltijan kanssa.  
 

Korjaavat toimenpiteet 
 

Laatupoikkeamista ja vaara- ja uhkatilanteista keskustellaan esimiehen johdolla yksikön kokouksessa. 
 
Mietitään ja keskustellaan yhdessä miten toimintaa tulee muuttaa, jotta nämä tilanteet voidaan jatkossa 
välttää. 
 
Työ- ja menettelyohjeiden muutoksella pyritään toteutuneiden epäkohtien ja riskien minimointiin.  
 
Pyritään luomaan yhtenäiset menettelytavat samoihin tilanteisiin. 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 

Henkilökuntaa informoidaan korjaavista toimenpiteistä suusanallisesti erilaisissa palavereissa ja lisäksi 
tarvittaessa kirjallisesti. 
 
Jos toimenpiteet vaativat uudenlaisia toimintatapoja, järjestetään perehdytystä ja koulutusta. 
 
Jos toiminnan muutos vaikuttaa yhteistyötahoon, ilmoitetaan siitä yhteistyötahon vastaaville henkilöille 
jotka puolestaan informoivat omissa organisaatioissaan työskenteleviä. 
 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 

Johtaja Riikka Leino 
 

Omavalvonta suunnitelman laadintaa käsiteltiin työyksikön palaverissa, jolloin siihen sai antaa komment-
teja. 
 

Omavalvonnan vastuuhenkilö; 
Lastensuojelun intensiivisen perhetuen johtaja 
Riikka Leino 
Hämeenkatu 15 
20500 Turku 
040-1892433 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Jatkossa omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa siltä osin kun toiminta muuttuu. 
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Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön ilmoitustauluilla ja Turun www-sivuilla. 

 
 
 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Asiakkaan ja hänen huoltajansa mielipiteet huomioidaan työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Asiakkaan osallisuus työskentelyn suunnitteluun vahvistaa hänen asemaansa oman elämänsä toimi-

jana. 

Ennen päätöstä intensiivisen perhetuen aloittamisesta, pidetään asiakkaalle ja hänen perheelleen esit-

telypalaveri, jossa kerrotaan mitä perhetuen toiminta on ja sovitaan yhdessä sen tavoitteista.. 

Intensiivinen perhetuki työskentelee asiakkaan ja perheen kanssa näiden yhteisesti sovittujen tavoittei-
den mukaisesti. 
Perhetuen työntekijät tekevät tavoitteiden pohjalta perhetuen työskentelyn suunnitelman, jota päivite-
tään säännöllisesti työskentelyn aikana yhdessä asiakasperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.  
 

 

Asiakkaan kohtelu 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
Intensiivisen perhetuen työskentely on asiakkaalle vapaaehtoista ja se lopetetaan asiakasperheen niin 
halutessa. 
Lähtökohtana työskentelyssä ovat asiakkaan omat tavoitteet 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 

Työntekijöiden velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus lain vaatimissa tilanteissa vaikka asiakkaat 
eivät sitä hyväksyisi 

Asiakkaan kohtelu 
Kohtelemme asiakaita ja heidän perheitään sanallisesti, psyykkisesti, henkisesti ja fyysisesti kunnioit-
tavasti ja loukkaamatta. 
Työskentely on avointa ja läpinäkyvää. 
 

Palautteen kerääminen 
Asiakkailta ja hänen perheeltään kerätään asiakaspalautetta perhetuen omalla asiakaskyselyllä työs-
kentelyn päätyttyä.  
 
Lisäksi jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla 
(www.turku.fi / Paikalla palaute- palvelu), paperisella palautelomakkeella tai suusanallisesti (= nämä 
palautteet kirjataan sähköiseen palveluun). 
.  

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 säännöllisesti yksi-
kössä. 
 
Tulokset vaikuttavat toimintaan niitä vahvistavasti tai korjaavasti. 
 
Asiakkaan oikeusturva 

Riikka Leino 
 

Sosiaaliasiamies Sari Huusko 02-262 6171, 040-837 2013 
 

http://www.turku.fi/
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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. 
 

Muistutukset lähetetään kirjaamoon.  
 
Riikka Leino vastaa yksikkönsä puolesta. Muistutukset tms. käsitellään 
asiallisesti ja mahdollisimman nopeasti ilman tarpeetonta viivettä. 
 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
Tavoiteaika on 14 vrk. Usein asia kuitenkin vaatii huolellista selvittelyä lausuntopyyntöjä eri tahoilta. 
 
 
Asiakas voi tehdä kantelun myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), Lounais-
Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai 
hyvinvointitoimialalle.  
 

 
 

 
Mikäli asiakas epäilee tietosuojaansa loukatun, hän voi täyttää käyttölokitietojen tarkastuspyyntölo-
makkeen, 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 asianhallintajärjestelmään, 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. 
 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Lastensuojelun intensiivinen perhetuki tarjoaa avohuollon lastensuojelun asiakkaille yksilö- ja perhe-
kohtaista tukea arjen vaikeutuneissa tilanteissa. Asiakkaaksi ohjaudutaan avohuollon sosiaalityönteki-
jän kautta. Tuki on suunnattu kotona asuville 7 -17- vuotiaille asiakkaille ja heidän perheilleen. 
Työskentely edellyttää perheeltä muutoshalukkuutta ja sitoutumista. 
Työn tavoitteena on vahvistaa nuoren ja hänen perheensä omia voimavaroja ja sitä kautta edesauttaa 
heidän itsenäistä selviytymistä kotona. Työskentely perustuu keskusteluihin ja toiminnallisuuteen. 
Työskentelyn tavoitteet luodaan yhteistyössä asiakasperheen, perhetuen ja sosiaalityöntekijän kes-
ken. 
 
Työskentelyn kesto on 4-12 kuukautta perheen yksilöllisen tilanteen tarpeen mukaan. Perhetuki on 
vapaaehtoista. Työskentely on ajallisesti rajattua, muutokseen tähtäävää ja siihen motivoivaa työtä. 
 
Työskentelyn aikana pidetään säännöllisesti verkostopalavereita, joissa yhdessä asiakasperheen 
kanssa tarkastellaan työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista. 
 
Yksiköllä on käytössään psykiatrian konsultaatiomahdollisuus ja säännöllinen työnohjaus.. 
Esimies on myös tarvittaessa työparin konsultaatiotukena. 
Työyhteisössä on laadittu yhteisiä toimintaprosesseja tavoitteellisen työskentelyn tueksi, joita työyksi-
kössä kehitetään ja muokataan tarpeen mukaan.  
Erilaisten menetelmien käyttö on aktiivista ja menetelmäkoulutusta järjestetään vuosittain. 
Asiakaspalaute pyydetään jokaiselta asiakkaalta ja palautetta käytetään mahdollisten epäkohtien kor-
jaamiseen ja toiminnan kehittämiseen. 
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Hygieniakäytännöt 
 

Työntekijöiden asiakastyössä (kotikäynnit, tapaamiset muualla) ja toimistossa noudatettavista hygienia-
käytännöistä keskustellaan yksikön kokouksissa säännöllisesti ja noudatetaan hyvän käsihygienian oh-
jeistuksia. 
 
Työntekijöillä on käytettävissä pieniä desinfiointisuihkepulloja, joita voi ottaa mukaan kotikäynneille ja 
saada siitä lisä käsihygieniaan.  
työntekijöiden tulee itse huolehtia viikoittain pääsääntöisen työpisteensä näppäimistön ja hiiren hygieni-
asta. 

Alihankintana tuotetut palvelut  (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 

Kaupunki tasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimusen 
allekirjoittamiseeen liittyvät säännöt.  
 
Intensiivinen perhetuki noudattaa näitä kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. 
Tavoitteena on avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen tavara-, palvelu- ja rakennushankinnoille. 
 
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. 
Yksikössä on sovittu ketkä hoitavat johtajan lisäksi hankintoja. 
 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

 

Turvallisuussuunnitelma laaditaan yksikköihin, joissa on yli 20 työntekijää. Turvallisuussuunnitelmaan  
on koottuna turvallisuuteen liittyvät asiat. 
 
Yksikön kokouksissa käydään säännöllisesti läpi miten ennaltaehkäistään tulipalon syttyminen (esim. 
mikron käyttö, kahvinkeittimen sammutus) ja on sovitut käytännöt sähkölaitteiden sammuttamisesta. 
Palosammutuskoulutusta ja harjoituksia on saatavilla säännöllisesti työntekijöille.  
Poistumisharjoituksia järjestetään. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä. 
 
Henkilöturvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten ovien sulkeminen, vartiointi ja hälytys on ohjeistettu. 
Asiakastilojen käyttöön liittyvät mahdolliset riskit ovat työntekijöiden tiedossa ja ne on huomioitava 
tapaamisia sovittaessa.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet) 
Toiminta-ohjeet sähkö-, vesi-, lukko- ym. ongelmiin eli kiinteistöturvallisuuteen on olemassa ja 
työntekijöiden tiedossa.  
 
Henkilöstö 

 
Yksikön henkilöstömäärä on yhteensä 20 työntekijää, joista 
1 johtaja 
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6 ohjaajaa 
1 erikoissairaanhoitaja 
12 perheohjaajaa  
 

Työn luonteen takia lyhytaikaisia sijaisia ei oteta. Pitkiin sijaisuuksiin rekrytoidaan sijainen. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Rekrytoidaan vakanssin pätevyysvaatimukset (tutkinto) täyttäviä alan ammattilaisia (riittävä kokemus, 
asiantuntemus, henkilökohtaiset ominaisuudet).  
Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan koulu- ja työtodistukset. 
Palkattavalta työntekijältä tarkistetaan rikosrekisteriote.  
 
Yksikköön otetaan alan opiskelijoita Turun kaupungin sopimusoppilaitoksista. 
 

Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, kiinnostukseen ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin taitoihin, jotka antavat lisäarvoa työsken-
neltäessä lastensuojelussa.  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Yksiköissä on käytössä perehdytyskansio uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä varten. 
 

Intensiivisen perhetuen koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen järjes-
tämisestä, esim. painopistealueiden määrittämisessä. 
Koulutusta pyritään osoittamaan myös työntekijöiden tärkeiksi kokemiin teemoihin liittyen tiiviisti perus-
tehtävän sisällön kehittämiseen ja laaduntamiseen.  
Tavoitteen mukaisesti jokainen työntekijä kouluttautuu vähintään 3 päivänä kuluvan vuoden aikana. 
 

Toimitilat 

Yksikön toimitilat ovat Hämeenkatu 15:ssa. Tilat ovat kolmessa eri ”solussa”, joissa työntekijät voivat 
valita joustavasti työpisteensä.  Toimitiloissa on yksi asiakastila, jonka toimintaperiaatteista ja varauk-
sesta on ohjeistus. Asiakastyö tapahtuu pääsääntöisemmin asiakkaiden kodeissa.    

Yksikön siivous hoidetaan ulkopuolisen toimijan toimesta. 
Työntekijät huolehtivat itse keittiön käyttöön liittyvästä arkisiivouksesta (astioiden pesu, pöydän pyy-
hintä jne.) sekä pääsääntöisesti käyttämänsä tietokoneen näppäimistön ja hiiren puhtaana pitämi-
sestä. Yksikkö tilaa itse osan hygienia- ja puhdistusaineista kaupungin yhteishankintapaikasta. 
Työpöydät ja –tasot jokaisen työntekijän tulee pitää järjestyksessä. 
Teknologiset ratkaisut 

 
Rakennuksen ulko-ovissa on sähköinen lukitus (ja hälytys), jolla voidaan estää ulkopuolisen 
tunkeutujan sisäänpääsy. 
Turvallisuuden lisäämiseksi on ohjeet toimintatavoista ja yhteystiedot, jolla saadaan apua 
vaaratilanteessa (poliisi 112). Palokunnalle menee automaattisesti hälytys jos savuntunnistin 
havaitsee savua, jolloin myös palohälytyssummeri soi tiloissa.  
 
Rakennuksessa on kaksi poistumistietä ulos, lisäksi yhdet paloportaat. 
  
Tilojen ja sähkölaitteiden kunnossapidon yhteyshenkilönä toimii talonmies (ei it-laitteiden osalta-
kuuluvat kaupungin it-toiminnalle, ei leivänpaahtimien, kahvinkeitinten eikä mikrojen osalta- kuuluvat 
yksikön johtajalle).  
 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

Työntekijät suorittavat tietoturva-testin ja allekirjoittavat tietosuoja sitoumuksen. 
Yksikössä on salaisten paperien tuhoamiseksi tarkoitettu lukittu astia, jonka tyhjentää kilpailutettu firma. 
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
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Tietoturvasuunnittelija Sari järvinen 050-595 5028 
 
 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksikön oman asiakaskyselyn vastausten perusteella mm. määritellään toiminnan kehittämisen painopis-
tealueita. 
 
Omavalvonta suunnitelman avulla pyritään turvaamaan tasalaatuiset palvelut ja tunnistamaan epävarmat 
ja riskiä aiheuttavat tilanteet toiminnassa.  
 
Omavalvonta suunnitelmaan kirjataan menettelytavat, joilla varmistetaan ja parannetaan palvelujen laatua 
ja asiakasturvallisuutta.  
 
Näiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu koko henkilöstö. Toiminnan kehittäminen on 
jatkuva prosessi työyksikössä. Yksikön esimies koordinoi ja johtaa kehittämisprosessia, jossa työntekijät 
ovat keskeisesti mukana kehittämässä omaa työtään. Kehittäminen vaatii myös verkostojen mukaanotta-
mista. 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

15.1.2018 

 

Allekirjoitus 

Riikka Leino 
 

 


