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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Kunnallinen palveluorganisaatio 
Nimi: Avohuollon sosiaalityö/Ulkomaalaistoimisto 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus:       
 

 
 
Kunnan nimi: Turku 
 
Kuntayhtymän nimi:       
 
Sote -alueen nimi:       
 

Toimintayksikön nimi 
Ulkomaalaistoimisto, sosiaalityö 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan (asiakasmäärä)  
Sosiaalityö ja kotouttaminen sekä muut erityiset vastaanottovaiheen palvelut pakolaistaustaisille asiakkaille Suo-
messa asumisen alkuvaiheessa (ensimmäiset 3 vuotta). 
 

Toimintayksikön katuosoite 
 
Linnankatu 23 

Postinumero 
20100 
 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
johtava sosiaalityöntekijä Jyri Mikkola 
 

Puhelin 
02 330 000 
 

Sähköposti 
jyri.mikkola@turku.fi 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
TOIMINTA-AJATUS: 
 
Sosiaalityön palveluiden tuottaminen pakolaistaustaisille asiakkaille ja asiakkaiden kotouttaminen. 
 
Aikuissosiaalityö: 
Aikuis- ja perhesosiaalityö on aikuisten ja perheiden kanssa tehtävää lakisääteistä muutokseen tähtäävää sosiaa-
lityötä, jonka tavoitteena on tukea asiakkaiden ja heidän perheittensä omia voimavaroja, omatoimisuutta ja elä-
mänhallintaa, arvioida ja tarjota tarvittavia sosiaalipalveluja, ennaltaehkäistä pitkäaikaista riippuvuutta sosiaalipal-
veluista sekä tukea aikuisten ja perheiden hyvinvointia sosiaalityön menetelmin. Erityistä tukea tarvitsevien aikuis-
ten palvelutarpeen arviointi ja toteuttaminen. Yksilö- ja perhekohtainen sosiaalityö sisältää yhteisötason sosiaali-
työn ja asiantuntijuuden sekä verkostoissa tehtävän ennaltaehkäisevän työn. Työtä ohjaavat lait: SHL, AsiakasL, 
TOTUL, PHL, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, kotoutumisL, HL, UlkL). Yksilö- ja perhekohtainen avohuollon 
sosiaalityö. Erityistä tukea tarvitsevien aikuisten sekä muiden aikuisten ja perheiden palvelutarpeen arviointi ja 
toteuttaminen. Päihdesosiaalityö. Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset. Lakisääteinen dokumentointi. 
Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi sekä aktivointisuunnitelmien laadinta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
sekä työ- ja elinkeinotoimiston ja työelämäkuntoutuksen kanssa. Sosiaalinen kuntoutus (shl § 17).Viranhaltijapää-
tökset: toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, päihdehuoltopäätösten valmistelu. Monialainen yhteistyö, verkos-
totapaamisten suunnittelu, toteutus ja johtaminen.  Asiakkaiden ja viranomaisten ohjaus, neuvonta ja konsultointi. 
Systeeminen sosiaalityön työote ja moniammatillinen tiimityöskentely ohjaavat aikuissosiaalityötä. 
 
Alaikäisen lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen palvelutarpeen arviointi 
Tehdään palvelutarpeen arviointi alle 18-vuotiaalle lapselle, josta on tullut lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain 
mukainen ilmoitus tai sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto. Arvioinnit tehdään kolmessa kuukaudessa palve-
lutakuussa. 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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Lapsiperhesosiaalityö: 
Lapsierhesosiaalityö tehdään lasten ja  perheiden kanssa lakisääteistä muutokseen tähtäävää sosiaalityötä, jonka 
tavoitteena on tukea  perheiden omia voimavaroja, omatoimisuutta ja elämänhallintaa, arvioida ja tarjota tarvittavia 
sosiaalipalveluja, ennaltaehkäistä pitkäaikaista riippuvuutta sosiaalipalveluista sekä tukea perheiden hyvinvointia 
sosiaalityön menetelmin. Yksilö- ja perhekohtainen sosiaalityö sisältää yhteisötason sosiaalityön ja asiantuntijuu-
den sekä verkostoissa tehtävän ennaltaehkäisevän työn. Työtä ohjaavat lait: SHL, AsiakasL, TOTUL, PHL, laki 
kuntouttavasta työtoiminnasta, kotoutumisL, HL, UlkL). Yksilö- ja perhekohtainen avohuollon sosiaalityö. Erityistä 
tukea tarvitsevien aikuisten sekä muiden aikuisten ja perheiden palvelutarpeen arviointi ja toteuttaminen. Päihde-
sosiaalityö. Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset. Lakisääteinen dokumentointi. 
Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi sekä aktivointisuunnitelmien laadinta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
sekä työ- ja elinkeinotoimiston ja työelämäkuntoutuksen kanssa. Sosiaalinen kuntoutus (shl § 17).Viranhaltijapää-
tökset: toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, päihdehuoltopäätösten valmistelu. Monialainen yhteistyö, verkos-
totapaamisten suunnittelu, toteutus ja johtaminen.  Asiakkaiden ja viranomaisten ohjaus, neuvonta ja konsultointi. 
Lapsiperheiden ennaltaehkäisevä sosiaalityö. Systeeminen sosiaalityön työote ja moniammatillinen tiimityösken-
tely ohjaavat lapsiperhesosiaalityötä. 
 
Erityisen tuen lapsen ja hänen perheensä sosiaalityö 
Erityisen tuen  lasten ja  perheiden kanssa lakisääteistä muutokseen tähtäävää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on 
tukea  perheiden omia voimavaroja, omatoimisuutta ja elämänhallintaa, arvioida ja tarjota tarvittavia sosiaalipal-
veluja, ennaltaehkäistä pitkäaikaista riippuvuutta sosiaalipalveluista sekä tukea perheiden hyvinvointia sosiaali-
työn menetelmin. Yksilö- ja perhekohtainen sosiaalityö sisältää yhteisötason sosiaalityön ja asiantuntijuuden sekä 
verkostoissa tehtävän ennaltaehkäisevän työn. Työtä ohjaavat lait: SHL, AsiakasL, TOTUL, PHL, laki kuntoutta-
vasta työtoiminnasta, kotoutumisL, HL, UlkL). Yksilö- ja perhekohtainen avohuollon sosiaalityö. Erityistä tukea 
tarvitsevien lasten sekä  perheiden palvelutarpeen arviointi ja toteuttaminen. Päihdesosiaalityö. Lakisääteinen do-
kumentointi. Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi sekä aktivointisuunnitelmien laadinta ja arviointi yhteis-
työssä asiakkaan sekä työ- ja elinkeinotoimiston ja työelämäkuntoutuksen kanssa. Sosiaalinen kuntoutus (shl § 
17).Viranhaltijapäätökset: toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, päihdehuoltopäätösten valmistelu. Monialai-
nen yhteistyö, verkostotapaamisten suunnittelu, toteutus ja johtaminen.  Asiakkaiden ja viranomaisten ohjaus, 
neuvonta ja konsultointi. Systeeminen sosiaalityön työote ja moniammatillinen tiimityöskentely ohjaavat lapsiper-
hesosiaalitýötä. 
 
Kotouttaminen: 
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnit-
telusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maa-
hanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet 
ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on 
huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Maahanmuuttajille tarkoitettuja toi-
menpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. 
 
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 
 

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 
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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.  
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat: 
 
Sosiaalityössä pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään 
toiminnan laatua 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. 

 

Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti 

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. 
 

Riskinhallinnan työnjako: 
 
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. 
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Jokainen hyvinvointitoimialan 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. 
 

 

Riskien tunnistaminen: 
 
Henkilökunta tarkkailee ja havainnoi työskentelyolosuhteita jatkuvasti työnsä ohessa. Asiat nostetaan esille viikoit-
taisissa työpaikkakokouksissa tai tarvittaessa raportointi heti omalle esimiehelle, joka ottaa asian esille työpaikka-
kokouksessa.  
 
Sosiaalihuoltolain § 48 ja § 49 mukainen ilmoitus:  

 48 §Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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: 
 
Kaikki poikkeavat tapahtumat otetaan ensi tilassa puheeksi esimiehen kanssa. Yksittäisissä tilanteissa työntekijä 
täyttää vaara- ja uhkatilanne -lomakkeen, jonka esimies käy hänen kanssaan läpi sekä toimittaa lomakkeen työ-
suojeluun ja esimiehelleen.  

 
Korjaavat toimenpiteet: 
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Esille tulleet laatupoikkeamat, läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat otetaan viipymättä puheeksi esimiehen 
kanssa ja käydään läpi toimistopalavereissa. Toimintaa koskevat muutosehdotukset käsitellään ja toteutettavat 
muutokset kirjataan muistioon sekä tarvittavassa laajuudessa toimintaohjeisiin. 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 
Esimies huolehtii henkilöstön tiedottamisesta. 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt: 
 
Sosiaalityön johtaja Minna Virta,   
Ulkomaalaistoimiston esimies johtava sosiaalityöntekijä Jyri Mikkola. 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Suunnitelma päivitetään vuosittain. 
 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 
 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen 
edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistami-
sesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edis-
täminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, 
joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon 
toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, 
heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys. 
 
Sosiaalihuollon palvelun piiriin voi hakeutua sekä oma-aloitteisesti että lähetteellä. Sosiaalihuoltolain 36 § mukaan  
”Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa 
olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi 
henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.” 
 
 

 
Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa 
hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Asiakas saa kutsun sosiaalityöntekijän vastaan-
otolle pääsääntöisesti postitse. Mikäli tarpeen, arviointi voidaan tehdä myös kotona tai muussa viranomais- tai 
palveluyksikössä monialaisena yhteistyönä. 
Jos henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista. Palve-
lutarpeen arviointi sisältää: 
1) yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta; 
2) sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä; 
3) asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiak-
kaan kanssa ole ilmeistä estettä;  
4) asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n mukaisen omatyöntekijän tarpeesta. 
 

Asiakas on itse mukana määrittämässä tarvitsemiaan palveluita ja asiakassuunnitelmaa laadittaessa. Asiakkaan 
suostumuksella hänen läheisverkosto kartoitetaan siltä osin, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt 
osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Läheiset voidaan kutsua mukaan palvelutarpeen arviointiin, mikäli asiakas on 
ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan ja tieto on vält-
tämätön palvelutarpeen selvittämiseksi tai tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi. 
 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma: 
 
Sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman/kotoutumisuunnitelman. Suunnitelma on 
aina määräaikainen ja siihen kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut / tavoitteet. Suunnitelmaa tarkistetaan sään-
nöllisesti ja arvioidaan miten tavoitteet ovat toteutuneet. 
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Ajantasaisella ja asianmukaisella dokumentaatiolla ja sisäisellä tietojenvaihdolla asiakirjojen kirjaamis- ja salassa-
pitosäädöksiä noudattaen varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii 
sen mukaisesti 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen: 
 
Asiakas määrittää itse ja yhteistyössä työntekijän kanssa avun tarpeensa. Tuetaan asiakkaan omaehtoista selviy-
tymistä. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
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. 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Asiakas voi lähettää muistutuksen kohtelustaan hyvinvointitoimialan kirjaamoon tai yksikön esimiehelle, joka toi-
mittaa 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 keskuste-
luun, jossa asiat yritetään ratkaista. Keskustellaan siitä, mitä asiakkaalta edellytetään, jotta asiointi olisi sujuvaa 
ja turvallista. Normaalitilanteessa seuraamus epäasiallisesta käyttäytymisestä on esimerkiksi palvelun rajoittami-
nen 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 pari-
työnä. Työtiimin, esimiehen konsultaatio ovat käytössä tarvittaessa. Työntekijät ovat ammattilaisia ja osaavat 
arvioida ja ennaltaehkäistä vaarallisia kohtaamisia.  
 

Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 

Palautteen kerääminen 
 
Turun kaupungilla on yhtenäinen palautepalvelu ja -tietokanta, johon kirjautuu kaikki asiakkailta ja omaisilta tullut 
palaute. Palautteen antajalle vastataan, mikäli hän jättää yhteystietonsa. Palvelun pääkäyttäjät seuraavat ja var-
mistavat että palautteisiin vastataan. 
Asiakkailla on käytössä myös palautelaatikko ja mahdollisuus jatkuvasti suoraan sanalliseen palautteeseen. Suo-
rat palautteet käydään läpi työpaikkakokouksissa ja viedään tarvittaessa palautepalvelu -tietokantaan. 
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Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Turun palautepalvelu -tietokannasta luodaan raportit toimialajohdolle, joka ottaa johtoryhmissä tms. elimissä ke-
hityskelpoiset ehdotukset jatkokäsiteltäväksi. Saatuja palautteita ja niihin annettuja vastauksia seurataan. 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
Yksikön esimies johtava sosiaalityöntekijä Jyri Mikkola 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Sari Huusko p.02 2626171 / 040 8372013 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
      
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan 
toiminnan kehittämisessä? 
 
Asiallisesti ja mahdollisimman nopeasti ilman tarpeetonta viivettä. 
 
Tarvittaessa muistutuksia ja kanteluita käydään läpi yksikön kesken toimistopalaverissa. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Tavoiteaika on 14 vrk. Usein asia kuitenkin vaatii huolellista selvittelyä lausuntopyyntöjä eri tahoilta. Muistutuk-
siin vastataan sosiaalityön johtajan/palvelualuejohtajan/ antamassa määräajassa. 
 

 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

Asiakkaiden suunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen 
ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Asiakassuunnitelman toteutumista arvioidaan tapaamisilla. 
 
 

Ravitsemus 
 
Asiakasta ohjataan hakemaan toimeentulotukea, mikäli hänen ei katsota pärjäävään ensisijaisten etuuksien tur-
vin.  
 

Hygieniakäytännöt 
 
Käsidesit ovat käytössä jokaisessa yksikössä. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
Asiakkaita ohjataan hakeutumaan tarvittaviin julkisen terveydenhuollon palveluihin tai mielenterveys- ja päihde-
palvelujen pariin (A-klinikka, päihdepsykiatria). Hoidon saatavuudesta ja soveltuvuudesta voidaan konsultoida 
mainittuja tahoja.  
 
Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan pyrkimällä varmistamaan tarkoituksenmukais-
ten hoitokontaktien säilyminen ja palvelutarvetta vastaavan palvelun saanti. 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

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. 
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Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Ostopalveluina hankittavista asiakaspalveluista tehdään asiakaskohtaiset viranhaltijapäätökset kaupungin ja pal-
veluntuottajien väillä solmittujen kilpailutettujen puitesopimusten ehtojen mukaisesti. 
 
Alueellisten ja valtakunnallisten valvontaviranomaisten (AVI, Valvira) kanssa tehdään tarvittavaa yhteistyötä, kun 
palveluntuottajia koskeviin muistutuksiin, kanteluihin tms. vastataan. Palveluntuottajilta voidaan tarvittaessa pyy-
tää esim. asiakastyötä tai henkilöstöä koskevia dokumentteja toiminnan laadun varmistamiseksi, tai tarvittaessa 
tehdä yllätyskäynti palveluntuottajan tiloissa, mikäli tilanne sellaista edellyttää. Lisäksi esimiehiä on maalis-
kuussa 2019 sosiaalityön esimiespalaverissa ohjeistettu tekemään ilmoitus omalle esimiehelleen tilanteesta, 
joka edellyttää valvontaa. Valvonnan aiheuttamat toimenpiteet ja päivämäärät kirjataan Dotkuun (sähköinen tie-
tojärjestelmä).  
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

 
Asiakasturvallisuuden parantaminen edellyttää jatkuvaa keskustelua ja reflektointia toimintakäytäntöjen suhteen. 
Toimitiloissa on olemassa pelastussuunnitelma ja henkilökunnalle on laadittu turvallisuusopas. 

Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
 

Henkilöstöön kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia, etuuskäsittelijöitä sekä toimistohen-
kilöstöä. 

 
Sijaisia käytetään siinä mitassa, kun se asiakastyön turvaamisen kannalta on riittävää.  
 

 
Säännölliset keskustelut yleisistä toimintakäytännöistä ja niiden kehittämisestä työntekijöiden ja esimiesten kes-
ken antavat tarvittavaa tietoa henkilöstön tarpeesta. Kehittämispäivät ja koulutukset ylläpitävät ammattitaitoa. 
Tarvittaessa on saatavilla ryhmätyönohjausta. Jaksamisen avuksi käytettävissä on kaupungin yhteisesti tarjolla 
oleva TYKY -toiminta. 
 
 

 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet. 
Työnhakijat haastatellaan, tarkistetaan kelpoisuusvaatimusten mukaiset pätevyydet ja pyritään rekrytoimaan 
työn laatu ja vaatimukset huomioiden parhaat mahdolliset työntekijät. Käytetään koeaikaa. Vaaditaan rikosrekis-
teriote. 
 

 
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kannalta tar-
koituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoi-
tettu kelpoisuus, ellei muualla laissa toisin säädetä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla viranhaltijalla on oltava mainitun lain 3 
§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
Henkilöstö ja esimies yhdessä perehdyttävät uuden työntekijän työn sisältöihin 
 

 
Käytössä on organisaation omat keskitetyt koulutukset. Lisäksi hyödynnetään paikallista ammatillista koulutus-
tarjontaa. 
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Toimitilat 
Toimintayksikössä on asiakasvastaanottotilat/-huoneet, asiakkaille ja henkilöstölle erilliset WC-tilat, henkilöstön 
keittiö- ja ruokailutilat sekä kokous- ym. toimistohuoneita ja varastotiloja. Vahtimestari opastaa asiakkaat vas-
taanotolle ja muihin asiakastiloihin. Asiakkaita, työntekijöitä tms. yksityisyyden suojaa edellyttäviä asiapapereita 
säilytetään lukittujen ovien takana. Henkilökunta vastaa oman työpisteensä asianmukaisuudesta ja siisteydestä 
siltä osin kun se ei ole siivouspalveluiden vastuulla. 
Toimistosiivous on hankittu kunnan konsernihallinnon toimesta 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.   
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Yksikössä ei ole käytössä terveydenhuollon laitteita tai tarvikkeita. Asiakkaita ohjataan hakemaan apua laitteiden 
tai apuvälineiden hankinnassa terveydenhuollon kautta. 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 
Asiakastyö dokumentoidaan Effica -asiakastietojärjestelmään. Paperiset asiakastiedot säilytetään lukituissa toi-
mistohuoneissa. 
Työntekijöiden kanssa on käyty läpi Turun hyvinvointitoimialan yleiset tietoturvamääräykset. Työntekijät ovat al-
lekirjoittaneet tietoturvasitoumuksen. 
 
Asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä Turun kaupungin nettisivuilla 
 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 
 
Sari Järvinen Hyvinvointihyto 02-330 000 
 

 

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri läh-
teistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja 
niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
On tehty erillinen selvitys- ja toimintamallikartoitus sosiaalityön (avo- ja sijaishuollon) palveluprosessin dokumen-
toidut valvontamenetelmät toukokuussa 2018.  
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 
 Turku 3.4.2019 
 

Allekirjoitus 
 
Jyri Mikkola 

 

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

