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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 
Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, sosiaalityö, palveluohjaus 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan;  
Sosiaalipalveluista annetaan sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa turkulaisille. Täydentävää ja ehkäisevää toi-
meentulotukea myönnetään niille turkulaisille, joilla on siihen toimeentulotukilain mukainen oikeus. Soisaalisen 
luoton palvelukokonaisuus. 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Linnankatu 23 
 

Postinumero 
20100 
 

Postitoimipaikka 
Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Elina Wiljanen 
 

Puhelin 
02 330 000; 050 3101603 
 

Sähköposti 
elina.wiljanen@turku.fi 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 

 Keskitetyssä etuuskäsittelyssä hoidetaan kirjallisten hakemusten perusteella täydentävän ja ehkäisevän 
toimeentulotuen myöntäminen 

 Asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa ja sosiaalityöntarpeen kartoitusta tehdään palvelunumerossa, info-
pisteessä, chatissa, asiakastapaamisilla sekä toimeentulotukihakemuksia käsiteltäessä ja jalkautumalla 
sovittuihin paikkoihin.  

 Yksikössä hoidetaan hautaustoimilain 23 § 2 mom. mukaiset hautausjärjestelyt.  
 Sosiaalisen luototuksen arviointi ja päätöksenteko 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys; 

 

 uuden asiakkaan osalta tehdään palvelutarpeen arvio (aikuiste, perheelliset, lapset, lastensuojelu) ja 
mahdolliset palvelut järjestetään sen pohjalta. 

 tehdään tarvittaessa asiakassuunnitelma 

 tarkistetaan asiakassuunnitelma sovitusti 

 tehdään uusi palvelutarpeen arvio mahdollisessa muutostarpeessa 
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Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 

 ammatillisuus 

 asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu 

 sosiaalityön toiminnot perustuvat ammaitllis-tieteelliseen metodiin 
 

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 
 
Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus 
Työssä pyritään kohtaamaan palvelujen piiriin hakeutuva asiakas inhimillisesti ja yksilöllisesti.  
 
Itsenäisyys ja elämänhallinta 
Asiakkaita pyritään motivoimaan itsenäiseen elämänhallintaan siinä tukea tarjoten. 
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen 
Sosiaalityössä yhtenä keskeisenä lähtökohtana on tarjota palveluja syrjäytymisen aiheuttamien ongelmien vähen-
tämiseksi.  
 
Yksikössä noudatetaan sosiaalialan ammattilaisen eettisiä ohjeita (Talentia 2013) ja Turun kaupungin toimintalu-
pauksia. Tärkeitä arvoja ja toimintaperiaatteita ovat mm. asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallisuus ja itsemäärää-
missoikeus, asiakassuhteen luottamuksellisuus, työn läpinäkyvyys, tasa-arvoinen kohtelu ja ennaltaehkäisevä työ-
ote.  

 
RISKINHALLINTA 

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 

 
Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön pelastussuunnitelman tekemisestä.  
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle on laadittu turvallisuus-/valmiussuunnitelma poikkeustilanteiden hoitamista 
varten. Valmiussuunnitteluun sisältyy myös sähkökatkoksiin ja käytössä olevien tietojärjestelmien käyttökatkoihin 
varautuminen ja ohjeistaminen. 
 
Vahtimestari järjestää viraston turvallisuusperehdytyksen kaikille työntekijöille.  
Työssä esiintyviä riskitekijöitä pyritään vähentämään ennakolta ja puuttumaan epäkohtiin, järjestämällä henkilös-
tölle ja esimiehille aiheesta koulutusta ja tekemällä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten työsuojelu ja turvallisuus-
suunnittelija ym. kanssa yhteistyötä. Turvallisuusasiat huomioidaan myös koulutussuunnitelmassa ja perehdytyk-
sessä. 
 
Vaarat ja haitat – ohjelman mukainen selvitys pyritään päivittämään vuosittain.  
 
Turun kaupungin henkilöstön turvallisuutta kehitetään yhdessä Työsuojelutoimikunnan kanssa. Kaikki työtapatur-
mat raportoidaan ja niitä käsitellään tulosalueiden johtoryhmissä. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia seurataan 
työterveyshuollon toimesta mm. työpaikkaselvitysten avulla. 
 
Jokainen työntekijä vastaa asiakasturvallisuuden toteutumisesta omassa työssään. 
 
Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä työntekijöiden kanssa käydään läpi salassa-
pitoa koskevat säännökset ja otetaan allekirjoitus sitoumukseen salassapitoa koskevien säännösten noudattami-
sesta. 
 

 Palveluohjauksessa pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, tunnistamaan ja ennal-
taehkäisemään toimintaa heikentäviä tai uhkaavia tekijöitä.  
 

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

teiden varalle. 
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o Asiakastapaamistiloissa ja info-pisteessä on käytössä hälytysjärjestelmä ja pako-ovet. Vahtimes-
tarit turvaavat tarvittaessa asiakastapaamisia.  
 

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

tukipäätökset) 
o Tiedonkulkuun liittyvät riskit  

 
 Tietosuojaan ja laitteisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy 

o Palveluohjauksessa noudatetaan Hyvinvointitoimialan tietosuojaohjeita. 
o Asiakastietoja luovutetaan vain lakiin perustuen toiselle viranomaiselle. Asiakasta ohjataan pyy-

tämään omia tietoja kirjallisesti.  
o Asiakasasioista puhelimessa keskusteltaessa varmistetaan asiakkaan henkilöllisyys tekemällä 

tunnistuskysymyksiä. 
o Info-pisteellä asioidessa henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa henkilöllisyystodistuksella 
o Chat-palvelussa annetaan palvelua ilman asiakkaan tunnistautumista 
o Kaikki työntekijät allekirjoittavat työnantajan tietosuojalomakkeen 

 
 
Pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laa-
tua heikentäviä tekijöitä 

 tietosuojaan liittyvät riskit 

 henkilöstöön liittyvät riskit 

 turvallisuusriskit 

Riskejä tietoturvan seurataan tietosuojan osalta mm. käyttämällä turvasähköpostia, otetaan säännöllisesti lokitie-

dot asiakastyönjärjestelmä Efficasta. 

Täytetään vaara- ja uhkatilannearviolomake, kun asiakastyössä on vaaratilanteita. 

Vahtimestari huolehtii uusien työntekijöiden turvaperehdyttämisestä. 

Asiakasvastaanottohuoneissa aina poistumisovet ja turvahälytysnapit 

Lisäksi työparityöskentely lisää turvallisuutta varsinkin kotikäynneillä. 

Sosiaalihuoltolaki § 48  

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä amma-
tinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut 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 to-
teuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle. 

 

Riskien tunnistaminen 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

 Palveluohjauksen henkilökunta kertoo havaitsemistaan riskeistä ja epäkohdista esimiehelle  
 Läheltä piti -tilanteista ja uhkatilanteista täytetään aina vaara- ja uhkatilannelomake, joka toimitetaan esi-

miehelle jatkotoimenpiteitä varten. 
 
 

 Henkilökunta tarkkailee ja havainnoi työskentelyolosuhteita jatkuvasti työnsä ohessa. Asiat nostetaan 
esille viikoittaisissa työpaikkakokouksissa tai tarvittaessa raportointi heti omalle esimiehelle, joka ottaa 
asian esille työpaikkakokouksessa.  
 

Sosiaalihuoltolain § 48 ja § 49 mukainen ilmoitus:  

 48 §Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 
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Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä amma-
tinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut 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 to-
teuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle. 

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön 
liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoi-
tettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia 
ilmoituksen seurauksena. 

   49 §  Toimenpiteet ilmoituksen johdosta 

Edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkoh-
dan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estä-
mättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä. 

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poista-
miseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään. 

toimintaohje: 
Työntekijä keskustelee havaitsemastaan epäkohdasta esimiehen kanssa tai tekee shl §48 ja §49 mukaisen ilmoi-
tuksen. Ilmoitus on vapaamuotoinen. Ilmoitus toimitetaan esimiehelle, joka toimittaa sen omalle esimiehelleen 
(sosiaalityön johtaja tai lastensuojelun johtaja – palvelualuejohtaja- toimialajohtaja). Ilmoitus viedään hallinnossa 
Joutseneen 
 

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

 Asiakastilanteisiin liittyviä riskitekijöitä käydään tarvittaessa läpi työnohjauksessa ja toimistopalavereissa, 
johon jokainen työntekijä pääsee osallistumaan tarvittaessa.  

 Vaara- ja uhkatilanteen jälkeen täytetään tapahtuneesta lomake, joka käsitellään esimiehen kanssa ja 
sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä. Lomake toimitetaan myös avohuollon toimistopäällikölle ja työsuo-
jeluvaltuutetulle.  

 Haasteellisista ja kuormittavista asiakastilanteista keskustellaan tarvittaessa mm. esimiehen kanssa ja 
toimistopalavereissa yleisellä tasolla.. 

 Tavoitteena on, että asia käydään läpi ja käsitellään viivytyksettä  
 purku (defusing) järjestetään aina, kun tehtävään on liittynyt: 

o työntekijään kohdistunut väkivalta tai vakava väkivallan uhka 
o suuri onnettomuustilanne, jossa ollut useita avuntarvitsijoita 
o työntekijän itse raskaaksi kokema työtehtävä, joka aiheuttanut poikkeuksellista kuormitusta 

 
 

Korjaavat toimenpiteet 
 

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

 Asioita käydään läpi työnohjauksissa, toimistopalavereissa ja jokaisella työntekijällä on mahdollisuus nos-
taa kehittämistä/pohdintaa vaativa asia esityslistalle.  

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

Muutoksista tiedottaminen 
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Muutokset käydään läpi yhteisissä toimistopalavereissa. Esimies huolehtii henkilöstön tiedottamisesta. 
 

 Muutoksista tiedotetaan lisäksi sähköpostitse. 
 Työntekijät ovat velvollisia seuraamaan tiedotteita.  

 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 

 Omavalvontasuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet johtava sosiaalityöntekijä Jaana Hakamäki, tp. 
sosiaalityöntekijä Elina Wiljanen, sosiaaliohjaaja Riitta Levander ja etuuskäsittelijät Tiina Böckerman ja 
Pia Gröndahl.  

 Suunnitelma laadittiin 6.10.2015, jonka jälkeen etuuskäsittelyn henkilökunta sai suunnitelman kommen-
toitavakseen.  

 Valmis omavalvontasuunnitelma on hyväksytty 8.10.2015 
 Omavalvontasuunnitelma on tarkistettu 5.4.2019 yksikön toimistopalaverissa 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Palveluohjauksen johtava sosiaalityöntekijä Elina Wiljanen 
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 ja silloin kun toiminnassa on tapahtunut muutoksia. Py-
ritään käymään se läpi myös vuosittain. 

 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä etuuskäsittelyn ilmoitustaululla ja internetissä. 

 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 
 
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 

 Palvelutarvetta arvioidaan tekemällä alkukartoitusta perheen tai aikuisten tilanteessa. Jos tarvitaan eri-
tyistä palvelutarpeen arviointia, ohjataan asiakas varaamaan aika sosiaalityöntekijälle tai varataan se hä-
nen puolestaan  

 Asiakas ja hänen omaisensa, läheisensä ja muut asiakkaan asiassa keskeiset henkilöt otetaan mukaan 
palvelutarpeen arviointiin 

 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
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Asiakas määrittää itse ja yhteistyössä työntekijän kanssa avun tarpeensa. Tuetaan asiakkaan omaehtoista selviy-
tymistä. 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan 
lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty 
peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään 
asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mu-
kaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.  
 
Asiakkaan on sosiaalitoimistossa asioidessaan käyttäydyttävä asiallisesti muita asiakkaita ja henkilökuntaa koh-
taan. Väkivaltaiseen käytökseen puututaan. Avohuollon sosiaalityössä toistuvan henkilökunnan turvallisuutta uh-
kaavan käyttäytymisen vuoksi asiakkaan henkilökohtaista asiointia voidaan rajoittaa määräajaksi. Asiakastietojär-
jestelmään tehdään palvelun rajoittamisesta annettu kirjallinen päätös, joka annetaan myös asiakkaalle.  
 
Mikäli asiakas asioi päihtyneenä, se ei aiheuta syytä palvelun rajoittamiseksi, mutta palvelutarpeen arviota tai 
asiakassuunnitelman tekoa varten voidaan asiakkaalle varata uusi aika ja ohjata asiakas akuutisti päihdehuoltolain 
mukaisiin palveluihin. 
 

 Palvelunumerossa ja info-pisteessä asiakaslähtöisyys toteutuu käytännössä keskustelemalla asiakkaan 
kanssa eri vaihtoehdoista ja toimenpiteistä, selvittämällä asiakkaan mielipide ja huomioimalla päätöksen-
teossa mahdollisuuksien mukaan asiakkaan toiveet ja ehdotukset. 

 Asiakkaalle tiedotetaan hänen oikeuksistaan.  
 Ajantasaisella ja asianmukaisella dokumentaatiolla ja sisäisellä tietojenvaihdolla asiakirjojen kirjaamis- ja 

salassapitosäädöksiä noudattaen varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman 
sisällön ja toimii sen mukaisesti 

 

Asiakkaan kohtelu 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, 
jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa 
käsitellään asiakasta kohdannut 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 toimeentulotuki- ja sosiaalisen luoton päätökseen. 

 
 Asiakas voi lähettää muistutuksen kohtelustaan hyvinvointitoimialan kirjaamoon tai yksikön esimiehelle, 

joka toimittaa muistutuksen kirjaamoon. Yksikön esimies ei yksin anna vastausta muistutukseen vaan 
asia käsitellään esimiestä ylemmällä taholla  ja esimieheltä pyydetään lausunto asiasta.  

 
 Asiakkaan taholta työntekijään tai toisia asiakkaita kohtaan kohdistunut epäasiallinen käytös johtaa kes-

kusteluun, jossa asiat yritetään ratkaista. Keskustellaan siitä, mitä asiakkaalta edellytetään, jotta asiointi 
olisi sujuvaa ja turvallista. Normaalitilanteessa seuraamus epäasiallisesta käyttäytymisestä on esimer-
kiksi palvelun rajoittaminen po. päivältä. Toistuva asiaton käytös tai aggressiotilanteet saattavat johtaa 
määräaikaiseen palvelunsaannin rajoittamiseen. Asiakas tulee kuulluksi näissä tilanteissa heti kun se 
asiakkaan päihtymystila tms. huomioiden on mahdollista. Päätös annetaan kirjallisena ja pyritään siihen, 
että kaikki asianosaiset osallistuvat asian käsittelyyn. 

 
 Ennalta tiedetyt mahdolliset hankalat tilanteet, esim. kotikäynti päihtyneen asiakkaan luokse hoidetaan 

parityönä. Työtiimin, esimiehen konsultaatio ovat käytössä tarvittaessa. Työntekijät ovat ammattilaisia ja 
osaavat arvioida ja ennaltaehkäistä vaarallisia kohtaamisia 

 

Asiakkaan osallisuus 
 
 

 Asiakaslähtöisyys toteutuu käytännössä keskustelemalla asiakkaan kanssa eri vaihtoehdoista ja toimen-
piteistä, selvittämällä asiakkaan mielipide ja huomioimalla päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan 
asiakkaan toiveet ja ehdotukset. 

 Asiakkaalle tiedotetaan hänen oikeuksistaan.  



 

7 

 

Palautteen kerääminen 
 

 Perhe- ja sosiaalityön palveluissa kerätään asiakaspalautetta vuosittain tehtävällä asiakaskyselyllä 
 Turun kaupungilla on yhtenäinen palautepalvelu ja -tietokanta, johon kirjautuu kaikki asiakkailta ja omai-

silta tullut palaute. Palautteen antajalle vastataan, mikäli hän jättää yhteystietonsa. Palvelun pääkäyttäjät 
seuraavat ja varmistavat että palautteisiin vastataan. 

 Asiakkailla on käytössä myös palautelaatikko ja mahdollisuus jatkuvasti suoraan sanalliseen palauttee-
seen. Suorat palautteet käydään läpi työpaikkakokouksissa ja viedään tarvittaessa palautepalvelu -tieto-
kantaan. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

 Palautteista tehty koonti käsitellään yksikön toimistopalaverissa  
 Turun palautepalvelu -tietokannasta luodaan raportit toimialajohdolle, joka ottaa johtoryhmissä tms. eli-

missä kehityskelpoiset ehdotukset jatkokäsiteltäväksi. Saatuja palautteita ja niihin annettuja vastauksia 
seurataan. 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

 Johtava sosiaalityöntekijä Elina Wiljanen 
 

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 asiallisesti ja mahdollisim-
man nopeasti ilman tarpeetonta viivettä. 
 

 Tarvittaessa muistutuksia ja kanteluita käydään läpi yksikön kesken toimistopalaverissa. 
 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 

 Muistutuksiin vastataan sosiaalityön johtajan/palvelualuejohtajan/ antamassa määräajassa. 
 Tavoiteaika on 14 vrk. 

 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan? 
 
Palveluohjauksessa tehdään yhteistyötä monien eri viranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa asiakkaan tilan-
teen selvittämiseksi. Yhteistyö tapahtuu sähköisesti, puhelimitse, kirjeitse ja faxilla. Asiakkaiden suunnitelmiin 
kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimin-
taan. 
 
Asiakassuunnitelman toteutumista arvioidaan tapaamisilla. 
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Yhteistyötä ja verkostoitumista harjoitetaan asiakaslähtöisesti muiden palveluntuottajien kanssa. Pidetään huoli 
siitä, että salassapitovelvoite toteutuu ja että tietoja asiakkaan asioissa vaihdetaan hänen luvallaan ja valtuutuk-
sellaan. 
 

 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturval-
lisuusvaatimuksia? 
 

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

 
Ostopalveluna hankittavista palveluista tehdään palvelupyyntö tukipalvelu, jonka kautta saada palvelut. 
Alueellisten ja valtakunnallisten valvontaviranomaisten (AVI, Valvira) kanssa tehdään tarvittavaa yhteis-
työtä, kun palveluntuottajia koskeviin muistutuksiin, kanteluihin tms. vastataan. Palveluntuottajilta voi-
daan tarvittaessa pyytää esim. asiakastyötä tai henkilöstöä koskevia dokumentteja toiminnan laadun 
varmistamiseksi, tai tarvittaessa tehdä yllätyskäynti palveluntuottajan tiloissa, mikäli tilanne sellaista 
edellyttää. Lisäksi esimiehiä on maaliskuussa 2019 sosiaalityön esimiespalaverissa ohjeistettu teke-
mään ilmoitus omalle esimiehelleen tilanteesta, joka edellyttää valvontaa. Valvonnan aiheuttamat toi-
menpiteet ja päivämäärät kirjataan Dotkuun (sähköinen tietojärjestelmä).  

 

 
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? 
 

 Hyvinvointitoimialan henkilökunnalle on laadittu turvallisuusopas, josta käy ilmi kiinteistön perustiedot, 
turvallisuuteen liittyvät henkilöt, toiminta-ohjeet kiinteistöturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, henkilötur-
vallisuuteen, tietoturvallisuuteen sekä pommiuhkauksen varalta.   

 Alkusammutuskoulutusta järjestetään henkilökunnalle säännöllisesti.  
 Henkilöstö on saanut turvallisuusasioihin liittyvää koulutusta.   
 Turvakävely järjestetään kaikille uusille työntekijöille 
 Yksikössä on tehty turvallisuuskävely syksyllä 2918. 
 Asiakasturvallisuuden parantaminen edellyttää jatkuvaa keskustelua ja reflektointia toimintakäytäntöjen 

suhteen. Toimitiloissa on olemassa pelastussuunnitelma ja henkilökunnalle on laadittu turvallisuusopas. 
 

Henkilöstö 

 
 Palveluohjauksen vakituiseen henkilöstöön kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, 3 sosiaa-

liohjaajaa, 17 etuuskäsittelijää , joista 9 vakanssia on käytössä sekä toimistosihteeri.  

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

 Palveluohjauksen avoimille vakansseille pitää hakea täyttölupa, jotta sijaisia voidaan palkata. 
 Sijaisia voidaan käyttää vakituisen henkilökunnan vuosilomien, virkavapaiden, sairauslomien ja muiden 

poissaolojen aikana.  
 Palveluohjauksen on työntekijäresurssin turvaamiseksi sijaisia, jotka on perehdytetty  etuuskäsittelyn työ-

tehtäviin ja yksikön toimintatapoihin.  
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

 Ks. kohta b edellä.  
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
. 
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 Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijän soveltuvuuteen, ongelmanratkaisu- ja vuorovai-
kutustaitoihin, kielitaito, paineensietokyky. 

 Säännölliset keskustelut yleisistä toimintakäytännöistä ja niiden kehittämisestä työntekijöiden ja esimies-
ten kesken antavat tarvittavaa tietoa henkilöstön tarpeesta. Kehittämispäivät ja koulutukset ylläpitävät am-
mattitaitoa. Tarvittaessa on saatavilla ryhmätyönohjausta. Jaksamisen avuksi käytettävissä on kaupungin 
yhteisesti tarjolla oleva TYKY -toiminta 

 Rekrytoinnissa hyödynnetään kaupungin strategisen HR:n rekrytointipalveluita.  
 Työnhakijat haastatellaan, tarkistetaan kelpoisuusvaatimusten mukaiset pätevyydet ja pyritään rekrytoi-

maan työn laatu ja vaatimukset huomioiden parhaat mahdolliset työntekijät. Käytetään koeaikaa. Vaadi-
taan rikosrekisteriote. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 

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, sosiaaliohjaaja  ja sosiaalityöntekijä asia-

kastyöhön liittyvät asiat 
 Asiakastietojen käsittelyä varten järjestetään erillistä Effica -koulutusta Effica-tuen toimesta.   
 Toiminta- ym. ohjeet löytyvät sähköiseltä digipöydältä (Dotku, Metku) 

 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
 

 Palveluohjauksessa tehdään vuosittain koulutussuunnitelma, mikä noudattaa kaupunkitason ohjeistusta 
koulutuksen järjestämisestä, ottaen huomioon lisäkoulutuksen tarpeen.   

 Käytössä on organisaation omat keskitetyt koulutukset. Lisäksi hyödynnetään paikallista ammatillista 
koulutustarjontaa. 

 

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 
 

 Etuuskäsittelijöiden työtilana toimii avokonttori, jossa ei ole asiakasvastaanottoa. Avokonttorin haittapuo-
lia on pyritty huomioimaan mm. työpisteiden asettelulla, kiinnittämällä huomiota äänenkäyttöön ja käyttä-
mällä puhelimiin liitettäviä kuulokkeita.  

 Sosiaalityöntekijällä ja sosiaaliohjaajilla on huoneet asiakasvastaanottoa varten 
 

 Toimintayksikössä on asiakasvastaanottotilat/-huoneet, asiakkaille ja henkilöstölle erilliset WC-tilat, hen-
kilöstön keittiö- ja ruokailutilat sekä kokous- ym. toimistohuoneita ja varastotiloja. Vahtimestari opastaa 
asiakkaat vastaanotolle ja muihin asiakastiloihin. Asiakkaita, työntekijöitä tms. yksityisyyden suojaa edel-
lyttäviä asiapapereita säilytetään lukittujen ovien takana. Henkilökunta vastaa oman työpisteensä asian-
mukaisuudesta ja siisteydestä siltä osin kun se ei ole siivouspalveluiden vastuulla. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 Palvelu tuotetaan kaupunkitasoisena ostopalveluna.  

 
 

Teknologiset ratkaisut 
 
Apuna turvallisuuden varmistamisessa on vahtimestari, joka tarkistaa onko asiakkaalle varattu aika sosiaalityön-
tekijälle. Turvallisuuskäytännöt käydään henkilökunnan kanssa säännöllisesti läpi turvallisen työskentelyn ja asi-
oinnin takaamiseksi. Asiakasvastaanottohuoneissa on pako-ovet ja hälytys vahtimestarille. 
Vahtimestarien kanssa on sovittu menettelytavat hälyttämiseen ja hälytysten kuittaamiseen.   
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 
Asiakastyö dokumentoidaan Effica -asiakastietojärjestelmään. Paperiset asiakastiedot säilytetään lukituissa toi-
mistohuoneissa. 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lain-
säädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyk-
siä? 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
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 Jokaisen uuden työntekijän kanssa käydään läpi käyttäjäsitoumus, jonka työntekijä myös allekirjoittaa. 
 Jokainen uusi työntekijä allekirjoittaa vaitiolo/tietosuojasitoumuksen.  
 Effica – asiakastietojärjestelmän ja Kelmun lokitietoja tarkistetaan pistokokein.  
 Mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan esimiehen taholta.  
 Navisec-koulutus tehdään kerran vuodessa 

 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdy-
tyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 
 
 Perehdytyksessä kiinnitetään erityistä huomiota tietoturva-asioihin. Lisäksi tietoturva-asioita käsitellään tar-

vittaessa 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 puh. 050-5955028 
 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

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

 
On tehty erillinen selvitys- ja toimintamallikartoitus sosiaalityön (avo- ja sijaishuollon) palveluprosessin dokumen-
toidut valvontamenetelmät toukokuussa 2018.  
 
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/joryt/perhe_ja_sosiaalipalvelut/valmisteltavat_asiat/Avo-%20ja%20sijaishuol-
lon%20sosiaalityön%20palveluprosessin%20dokumentoidut%20valvontamenetelmät.xlsx 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

Paikka ja päiväys 
Turussa 5.4.2019 Elina Wiljanen 
 

Allekirjoitus 
 
 
 

 

https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/joryt/perhe_ja_sosiaalipalvelut/valmisteltavat_asiat/Avo-%20ja%20sijaishuollon%20sosiaalityön%20palveluprosessin%20dokumentoidut%20valvontamenetelmät.xlsx
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/joryt/perhe_ja_sosiaalipalvelut/valmisteltavat_asiat/Avo-%20ja%20sijaishuollon%20sosiaalityön%20palveluprosessin%20dokumentoidut%20valvontamenetelmät.xlsx

