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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 
 

Toiminta-ajatus 
 
Katariinan toimintakeskuksessa järjestetään työtoimintaa päivittäin n. 25 aikuiselle kehitysvammaiselle. 
Toiminta lähtee asiakkaiden yksilöllisyyden ja omien voimavarojen huomioimisesta ja toimintakyvyn 
ylläpitämisesta kuntouttavia toimintatapoja käyttäen. 
Jokainen on yksilönä tärkeä ja jokaisen mielipidettä kuunnellaan. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Turun kaupungin visio vuoteen 2029: 
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jos-
sa 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  
 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
- toimintamme lähtee asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista niin, että asiakkailla on hyvä ja turvallinen 

olla. Asiakkaat huomioidaan yksilöinä;   oman näköinen elämä, heidän kehitystasonsa ja ikänsä 
otetaan huomioon  

- kohtelemme asiakkaitamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, arvostamme asiakkaidemme mie-
lipiteitä ja itsemääräämisoikeutta 

- olemme asiakkaidemme kanssa avoimessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa, jossa toteutuu 
vastavuoroisuus, kuunteleminen ja halu ymmärtää 

- käytämme erilaisia kommunikointitapoja, esim tukiviittomia ja kuvakansioita 
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- tuemme ja kannustamme asiakkaita liittymään ja verkostoitumaan eri lähiyhteisöihin 
 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

- ammatillisuus 
- toimimme kestävän kehityksen mukaisesti ekotukihenkilöiden opastuksella ja tavoitteenamme 

on tehdä asiat kerralla kunnolla ja oikein 
- kunnioitamme asiakkaitamme ja heidän toiveitaan oman näköisestä elämästä  

 
Uudistuminen ja yhteistyö 

- henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan mm. lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 
- henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 
- olemme avoin, keskusteleva ja asianmukaista informaatiota jakava yhteistyökumppani 
- teemme yhteistyötä asiakkaiden omaisten, läheisten ja muiden sidosryhmien kanssa 

 
 

 

 

RISKINHALLINTA 
 
 

Katariinan toimintakeskuksen  työtoiminnassa  pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan 

laatua heikentäviä tekijöitä. Riskitekijöitä liittyy eri työvaiheisiin ja niitä syntyy toiminnan eri osatekijöistä.  

Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 

- hoidon ja palvelun riskit 

- lääkehoidon riskit 

- tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

- tietosuojaan liittyvät riskit 

- henkilöstöön liittyvät riskit 

- asiakkaiden aiheuttamat riskit 

- ulkopuolisten aiheuttamat riskit 

Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja läheltä piti - 

tilanteita Haipro -ohjelman sekä Vaarat ja haitat kartoitusten avulla. Ilmoituksia analysoimalla tunniste-

taan toiminnan kriittiset kohdat ja toimintatavat joihin tulee puuttua. 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat: 
- vaarat ja haitat ohjelma  
- HaiPro (potilasvahinkoilmoitus, läheltä piti -tilanteet ja vahingot) 
- lääkehoidon vaaratilanteiden ennaltaehkäisy/lääkehoitosuunnitelma/lääkehoidon osaamisen 

varmentaminen 
- turvallisuus-, alkusammutus- ja pelastuskoulutukset henkilöstölle 
- rekrytointi (koulutus ja työkokemus ym. varmentaminen) 
- perehdytyskansio 
- tietoturvaosaaminen (mm. tietoturvatesti Navisec, tietoturvasitoumus) 

- henkilökunnan informointi ja koulutus sekä toiminnan osa-alueisiin liittyvien erilaisten testien     

hyväksyttävä suorittaminen (Minilop, Ensiapu) ovat tärkeässä osassa riskien ennaltaehkäisyssä 

- tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen 
- sijaisjärjestelyt   
- asiakkaisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy: (Minilop, HaiPro, lakisääteiset täydennyskoulutuk-

set, raportointi ja tiedonkulku, asiakastietojärjestelmän, Effican, käyttö)  
- yhteistyö ja avoin vuorovaikutus omaisten ja muiden toimijoiden kanssa 

 
 
Riskinhallinnan työnjako  
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Riskien tunnistaminen 
 

 
- Vaarat ja haitat -ohjelma  
- raportointi heti kun epäkohta tai vaaratilanne havaitaan 
- HaiPro-ohjelman käyttö, jokainen täyttää, kun havaitsee laatupoikkeamat, läheltä piti – tilanteet, 

riskit ja epäkohdat 
 
 

Riskien käsitteleminen 
 

 

Haipro- ohjelmaan tehdään haittatapahtumista ja läheltä piti - tilanteista ilmoitus, jonka jälkeen esimies 
tai muu yksikössä nimetty työntekijä käsittelee tapahtuman järjestelmään.  
Tapahtuma käydään läpi yksikön palavereissa ja kirjataan mitä toimenpiteitä sen pohjalta tehdään. 
 
Yksikössä järjestetään asiakaspalavereita, joissa keskustellaan epäkohdista asiakkaiden näkökulmasta.    
 

 

Korjaavat toimenpiteet 
 

 

Laatupoikkeamista, läheltä piti - tilanteista ja haittatapahtumista keskustellaan  ja mietitään miten toi-
mintaa tulee muuttaa, jotta nämä tilanteet voidaan jatkossa ennakoida ja välttää. 
 
Työ- ja menettelyohjeiden muutoksella pyritään toteutuneiden epäkohtien ja riskien minimointiin.  
Epäkohtien korjaus on osittain perehdyttämistä, koulutusta ja asioiden varmistamista sopimuksin. 
 

 

Muutoksista tiedottaminen 
 

Henkilökuntaa informoidaan korjaavista toimenpiteistä yksikön palavereissa sekä tarvittaessa kirjallises-
ti ja lisäksi huolehditaan kirjallisten toimintaohjeiden päivittämisestä. 
 
Uusista toimintatavoista järjestetään tarvittaessa  perehdytystä tai koulutusta.  
Muutoksista ja uusista toimintatavoista tiedotetaan niitä koskeville yhteistyötahoille. 
 

 
 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 

 

Katariinan toimintakeskuksen omavalvontasuunnitelman tekoon osallistuu koko henkilökunta. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Päivikki Hyvätti 
vastaava ohjaaja 
Toivolankatu 12 
20810 Turku 
puh. 02 2625533 , 044 9072182 
paivikki.hyvatti@turku.fi 
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Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa, jos toiminta muuttuu. 
 

 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
 

 

Katariinan omavalvontasuunnitelma on yksikön ilmoitustaululla. 
 

 
 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 
 
Palvelutarpeen arviointi 
 

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelman yhteydessä. Vammaispalvelujen   
moniammatillinen työryhmä (sosiaalityntekijä, lääkäri, psykologi, tarvittaessa fysio- ja toimintaterapeutti) 
tekee asiakkaalle kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman.  
Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen työtoiminnasta.  
Asiakas itse ja hänen mahdollisesti toivomansa edustaja tai läheinen osallistuu kuntoutus- ja palvelu-
suunnitelman laatimiseen.  
  
Yksikössä tehdään asiakaskohtaiset asiakassuunnitelmat yhdessä asiakkaan kanssa.  
Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. 
 Myös omaiset voidaan ottaa mukaan suunnitteluun. 
 

 

 

Asiakassuunnitelma 
 

 

Asiakassuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen oman ohjaajan ja toimintakeskuksen henkilö-
kunnan kanssa.  
Suunnitelmassa selvitetään asiakkaan toimintakykyä; hänen vahvuuksiaan sekä avun sekä ohjauksen 
tarpeita.  
Lisäksi mietitään omatoimisuuteen liittyviä tavoitteita ja selvitetään asiakkaan omia toiveita työtoimin-
taan ja muuhun toimintaan liittyen. 
  
 

Asiakassuunnitelma sekä Kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma löytyvät asiakastietojärjestelmästä (Effi-
ca). Myös uudet työntekijät perehdytetään asiakaskohtaisiin suunnitelmiin.  
 

 

 

 
Asiakkaan kohtelu 
 

Kohtelemme asiakkaita kunnioittavasti, kauniisti ja loukkaamatta. 

Jokainen asiakas on arvokas eikä hänen koulutuksensa, ammattinsa tai sairautensa vaikuta hänen koh-

teluunsa 

.Epäsopiva käytös asiakkaita, omaisia, asiakkaiden läheisiä ja työyksikössä työskenteleviä, opiskelevia 

tai vierailevia kohtaan ei ole sallittua ja siihen puututaan.  

Jokaisen yksikössä työskentelevän on kiinnitettävä huomioita siihen, miten asiakkaille puhutaan tai mi-

ten heistä puhutaan.  
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Sanallinen (esim. kiroilu) tai fyysinen (esim. kovakourainen ote) epäsopiva käytös on peruste suulliselle 

tai kirjalliselle varoitukselle.  

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen: 
 

 

Asiakas esittää omia toivomuksia asiakassuunnitelman teon yhteydessä ja hänen toiveensa ja mielipi-
teensä otetaan huomioon.  
Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, hänellä on oikeus (omien kykyjensä mukaisesti) päät-
tää omista asioistaan.  
Asiakkaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja ohjaukseen. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet: 
 
 

Asiakkaiden tulee noudattaa yksikössä voimassa olevia sääntöjä.  
Kunkin asiakkaan tulee kunnioittaa muita asiakkaita sekä työntekijöitä. 
 
Mikäli voimakkaampien rajoitteiden tai pakotteiden käytölle on tarvetta, mietitään tilanne aina tapaus-
kohtaisesti.  
Tavoitteena on, että ketään ei tarvitse rajoittaa. 
Rajoitustoimia tarvitaan, jos asiakkaan toiminta aiheuttaa haittaa työyhteisölle (esim.toisten ärsyttämi-
nen, väkivallalla uhkaaminen). 
Rajoitustoimpiteitä voi olla: 

- kiinnipitäminen (lyhytaikainen ) 42 f § 
- aineiden ja esineiden haltuunotto 42 g § 
- henkilötarkastus 42 h § 
- lyhytaikainen erillään pitäminen 42 i § 

 

 

 
Asiakkaan kohtelu: 
 

 

Toimintamalleista keskustellaan ja uusia työntekijöitä perehdytetään asiallisen kohtelun periaatteisiin. 
Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle ja tapahtuneesta keskustellaan asianomaisten 
kanssa, työyhteisössä ja tarvittaessa omaisen kanssa.  
Epäasialliseen kohteluun puututaan, huomautetaan ja annetaan tarvittaessa suullinen tai kirjallinen va-
roitus.  
 
Vakavista haittatapahtumista ja vaaratilanteista ilmoitetaan omaisille ja tarvittaessa niistä keskustellaan 
omaisten kanssa.  
Haittatapahtumat ja vaaratilanteet kirjataan aina asiakastieto-  ja  HaiPro järjestelmään ja niistä keskus-
tellaan yksikön palavereissa sekä mietitään ratkaisuja miten vastaavat tapaukset olisi estettävissä. 
 

 

Asiakkaan osallisuus 
 

 

Palautteen kerääminen: 
 

Asiakkailta ja heidän omaisiltaan/läheisiltään kerätään asiakaspalautetta ja sitä voi antaa myös nimet-
tömänä. Säännöllisissä asiakaskokokuksissa asiakkaat voivat antaa palautetta suoraan työntekijöille.  
 
Jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa myös sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla 
(www.turku.fi / Paikalla palaute- palvelu) tai paperisella palautelomakkeella sekä suusanallisesti (nämä 
palautteet kirjataan ylös ja lisätään sähköiseen palveluun). 
 
 

http://www.turku.fi/


 

6 

 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä: 
 

Palautteet käsitellään yksiköissä palautteen saavuttaessa. 
Toimintaa kehitetään ja arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa palautteiden perusteella. 
Nimellä tulleeseen palautteeseen vastataan joko suullisesti tai kirjallisesti sekä mahdollisimman nope-
asti.  
  
 
Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

     Kirjaamo, Turun kaupunki/Hyvinvointitoimiala, PL 670, 20101 Turku 
 

 
Sosiaaliasiamies: 
 
Rita Salviander 
p. 02-2626171 
ma-to klo 10-12 
 

- neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
- avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
- toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja 

aseman   kehitystä kunnassa 
- antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle 

 

Kuluttajaneuvoja: 
     puhelinnumero 029 553 6901 , www.kuluttajaneuvonta.fi 
 

 
Muistutusten ja kanteluiden käsittely toimintayksikössä: 
 
Yksikön toimintaa mahdollisesti koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin vastataan hyvinvointitoimialan 
toimintaohjeiden mukaan.  
Asia selvitetään yksikön esimiehen kanssa. Selvitys tilanteesta toimitetaan palvelualuejohtajalle , joka 
lähettää vastauksen muistutuksen tekijälle.  
Kanteluista selvitykset lähetetään edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon,joka antaa asiassa 
päätöksen. 
 Valvontapäätökset käydään läpi toimintakeskuksen palavereissa ja toimintaa muutetaan päätöksen 
mukaa. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1 kk  
 

 
 
 
 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 
 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

Asiakkaan työtoiminta perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan ja sen pohjalta tehtyyn asiakas-
suunnitelmaan.   
Tavoitteena on edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
Asiakkaita tuetaan mahdollisimman suureen itsenäisyyteen. 
Tuetaan ja aktivoidaan asiakkaita esim. yhteiseen vapaa-aikaan. 
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Asiakkaan toiveet ja voimavarat huomioiden varmistetaan asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintaky-
vyn ylläpito esim. ulkoilun ja kuntouttavan työtoiminnan avulla. 
Sosiaalista toimintakykyä tuetaan ryhmätoiminnalla ja mahdollistamalla sosiaalisia kontakteja sekä yk-
sikössä tapahtuvien vierailujen että yksiköstä ulospäin suuntaavan toiminnan avulla. 
 
Asiakasta tuetaan ja rohkaistaan hänen omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa kautta. 
 
Henkilökunta noudattaa työssään asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta.  
 

 

 

Ohjaamismenetelmiä sekä tavoitteita kartoitetaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisiä kuntoutus- ja 
palvelusuunnitelmia sekä asiakassuunnitelmia tehtäessä.   
Ohjaajien tulee huolehtia suunnitelmien arvioinnista ja päivittämisestä tarpeen mukaan.   
Toimintaa kirjataan ylös ja toimintojen toteutumista tarkkaillaan kunkin asiakkaan kohdalla. 
 
 

 
Ravitsemus 
 

Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolinen lounas ja välipala. 
 Lounaan  sekä elintarvikkeet toimittaa Arkea Oy voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.  
Asiakkaat saavat ohjausta ja tukea terveelliseen ruokavalioon. 
 
Ruokaluissa tarvittavia apuvälineitä käytetään, mikäli asiakkaan toimintakyky sitä vaatii.     
 

 

Hygieniakäytännöt 
 
Yksikössä noudatetaan hyvää käsihygieniaa, jolla pyritään vähentämään mikrobien siirtymistä. 
 
Hyvinvointitoimialan hygieniahoitajia konsultoidaan ja heiltä saadaan ohjeistusta mm. erilaisia poikkeus-
tilanteita varten ja tarvittaessa he kouluttavat hygienia-asioissa. 
  
Yksikössä noudatetaan Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hygieniaohjetta: Tavanomaiset varotoi-
menpiteet. 

 
Terveyden- ja sairaanhoito 

 

 
Henkilökunta seuraa asiakkaiden terveydentilaa. Tarvittaessa ollaan yhteydessä asiakkaan omaisiin tai 
asumisyksiköihin. 
 
Terveydenhoidosta sekä sairaanhoidollisista toimenpiteistä vastaa terveyskeskus.  
 
Akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys päivystykseen ja kiireellisissä ensiaputilanteissa hätäkeskukseen.  
Toimintakeskuksella on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä Vammaispalvelujen yhteiseen sairaanhoita-
jaan, joka arvio tilanteen ja jatkohoidon tarpeen. 
 

 

Henkilökunta seuraa asiakkaiden terveydentilaa päivittäin käytännön työssä, tarvittaessa otetaan yhteys 
omaisiin tai asumisyksiköihin. 
 

 
Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaaa asiakkaan oma terveyskeskuslääkäri. 
 



 

8 

 
 
 

 
Lääkehoito 
 

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on yhteinen lääkehoitosuunnitelma, jonka jokainen yksikkö täy-
dentää omilla tiedoillaan.  
Lääkehoitosuunnitelmaan tulee kaikkien työntekijöiden tutustua. 
 Lääkehoidon suunnitelmasta vastaa vanhus- ja vammaispalvelujen ylilääkäri.  
Vammaispalvelujen yhteinen sairaanhoitaja auttaa lääkehoitosuunnitelman laatimisessa. 
 
Työyksikön esimies vastaa siitä, että lääkehoidon suunnittelu toteutuu käytännössä kaikilta osin turvalli-
sesti ja että tarvittava osaaminen ja lupa toteuttaa lääkehoitoa toteutuu työyksikössä.  
 
Lääkehoidon suunnitelmaa tarkistetaan kerran vuodessa ja päivitetään tarvittaessa mm.  toimintatapo-
jen muuttaessa. 
 Lääkehoidon poikkeamista ilmoitetaan aina Haipro järjestelmässä. Poikkeamat käsitellään yksikössä.  
 

 

Yksikön asiakkaiden lääkehoidosta vastaa asiakkaan oma terveyskeskuslääkäri.  
 
Lääkehoidosta vastaava ohjaaja varmistaa että lääkekaapit ovat asianmukaisessa kunnossa ja kaa-
peissa ei ole vanhentuneita tai muuten tarpeettomia lääkkeitä.  
 
Tarvittaessa annettavat lääkkeet asiakkaat tuovat valmiiksi jaetuissa doseteissa. 
 

 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

 
Yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelunantajien kanssa sovitaan moniammatillisessa työryhmässä kuntoutus- ja palvelusuunnitel-
maa tehtäessä.  
Yhteistyötä tehdään mm. asumisyksiköiden ohjaajien, omaisten ja asiakkaan muun sosiaalisen verkos-
ton, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden toimintakeskusten kanssa. 
 
Tiedonkulun välineinä käytetään mm. sähköpostia, puhelinta sekä Effica asiakastietojärjestelmää.  
 

 
Alihankintana tuotetut palvelut  
 

Kaupunkitasolla 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. 
 
Kaupungin intranetissä on keskitetystä nähtävillä kilpailutetut sopimukset niiltä osin kun kaikki 
kaupungin hallintokunnat voivat niitä hyödyntävät. Sieltä löytyvät niin tavara- kuin palveluhankintaan 
liittyvät tiedot sekä myös hankintoihin liittyviä ohjeistuksia. 
 

 
 

ASIAKASTURVALLISUUS 
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Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
 

Yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma, joihin on koottuna turvallisuuteen liittyvät asiat. 
Turvallisuusohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden 
aiheuttamat seuraamukset. 
  
Lisäksi on toimintaohjeet kadonneen asiakkaan etsinnästä. 
 
Yksikköön on laadittu toimintaohjeet pitkän sähkökatkon ja vesikatkon varalta 
. 
Kiinteistössä on palohälytysjärjestelmä, joka hälyttää toimintakeskuksen henkilökunnan ja henkilökunta 
hälyttää palokunnan paikalle. 
Toimintakeskuksen ohjaajille on laadittu työnjako tulipalon sattuessa. 
Poistumisharjoituksia tehdään vähintään kerran vuodessa. 
 
Alkusammutuskoulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille. 
Asiakasturvallisuutta pidetään yllä henkilöstön säännöllisillä turvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla.  
Ohjaajien tehtävä on tiedottaa ja neuvoa asiakkaita turvallisuusasioissa. 
 
Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan myös laitteiden ja tarvikkeiden säännöllisellä huollolla.  
Henkilökuntaa perehdytetään laitteiden käyttöön. 
 Rikkoutuneet laitteet poistetaan käytöstä.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet).  
 

 
Henkilöstö 
 

 

- vastaava ohjaaja 
- kolme ohjaajaa 

 

 

Sijaisia otetaan tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kuitenkin vain pitempiaikaisiin sijaisuuksiin.   
 

 
Henkilöstövoimavarojen riittävyysvarmistetaan: 
 

      -     huolehtimalla, että henkilöstöä on riittävästi asiakastilanteet huomioiden 
- mahdollistamalla jaksamista ja ammattitaitoa lisäävä työnkiertoa 
- vuosittain käytävillä kehityskeskusteluilla   
- tarvittavaa täydennyskoulutusta järjestämällä 
- varhaisen tuen toimintamallia toteuttamalla  

 

 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet: 
 

Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Turun kaupungin rekrytointiohjetta.   
Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset päättää esimiehen esimies (vammaispalvelujohtaja). 
Työntekijän henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan koulu- ja työtodistukset sekä aina tarkistetaan 
pätevyys Valviran rekisteristä, kun kyseessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön rekrytointi. 
 

 
Haastattelussa käydään huolellisesti läpi työntekijän soveltuvuutta ja luotettavuutta. 
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Henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus 
 

 
Esimies vastaa perehdyttämisestä.  
Työntekijät huolehtivat työhön opastamisesta.  
Apuna perehtymisessä käytetään perehdytyskansiota ja perehdyttämiskaavaketta, johon perehdyttäjä ja 
perehtyjä kuittaavat allekirjoituksellaan läpikäydyt asiat.  
Yhdessä työskentelemällä perehdytään käytännön työhön. 
 
Tietosuojaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen uuden työntekijän on suoritettava verkkotentti ja tutus-
tuttava tietosuojamateriaaliin. 
 Lisäksi uusi työntekijä allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen. 
 
 

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vammaispalvelujen koulutussuunnitelman mukaisesti osallis-
tutaan koulutuksiin. 
Koulutuksiin osallistumisia seurataan henkilöstöhallinnon järjestelmässä, tavoitteena on, että jokainen 
työntekijä saa täydennyskoulutusta vähintään kolme koulutuspäivää vuodessa,  
 
Kaupungin ja hyvinvointitoimialan omina koulutuksina järjestetään muun muassa ensiapu-, turvallisuus-, 
lääke-, palo- ja pelastuskoulutusta.  
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin sekä erilaisia verkkokoulutuksia hyödynnetään 
täydennyskoulutuksessa.  
Lisäksi henkilöstö voi anoa omaa ammattitaitoaan ja työtä kehittävään täydennyskoulutuksiin pääsyä 
esimieheltä.  
 

 

Toimitilat 
 

Katariinan toimintakeskus, Jagellonicankatu 4, sijaitsee KatariinanlaaksossaToimintakeskus käsittää 
kaksi erillistä rakennusta. 
Alimmaisessa rakennuksessa on yksi iso toimitila,kaksi pienempää huonetta ja WC. 
Ylemmässä rakennuksessa on ruokasali, yksi toimitila, kolme pienempää huonetta ja kolme WC:tä 

 
Siivous ja pyykkihuolto  

Katariinassa ohjaaja yhdessä asiakkaiden kanssa pitää huolto toimitilojen siisteydestä. 
Tarvittaessa ostetaan ostopalveluna suursiivous. 
 

 

 

 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

 
Apuvälineiden käyttöön tutustutaan ohjeiden ja tarvittaessa fysioterapeutin opastuksella ja uusien lait-
teiden käyttöönotto tapahtuu laitteen valmistaja ohjeiden mukaisesti. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 

Pirjo-Riitta Maunuvaara, puh. 040 6527986 
 

 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
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Koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus ja kaikkien tulee perehtyä tietosuoja-asioihin.  
Jokaisen työntekijän on suoritettava sähköinen tietoturvatesti (Navisec) ja allekirjoitettava tietoturvasi-
toumus. 
 
Tietosuojamateriaali löytyy Turun kaupungin sähköisistä tiedostoista ja perehdytyskansiosta.  
Tietosuojavastaava pitää rekisteriä henkilöstön tunnusoikeuksista muun muassa asiakastietojärjestel-
mäja sähköpostitunnuksista.  
 

 

Käytössä on Effica asiakastietojärjestelmä.  
Kaikilla työntekijöillä on käytössä omat henkilökohtaiset tunnukset.  
Jokainen työntekijä vastaa omasta kirjaamisestaan.  
Henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus. 
 
Opiskelijat eivät kirjaa itsenäisesti asiakastietoja. 
Opiskelijan työssäoppimista ohjaava ohjaaja perehdyttää opiskelijaa kirjaamiseen, opiskelija seuraa 
ohjaajan tekemää asiakastietojen kirjaamista järjestelmään.  
Tarvittaessa opiskelijalle haetaan käyttäjätunnukset asiakastietojärjestelmään, mikäli työssäoppimisjak-
son työtehtävät sitä vaativat. 
 

 

 
 
Tietoturvasuunnittelija Sari järvinen 
 050-595 5028 
Turun kaupunki/Hyvinvointitoimiala 
Yliopistonkatu 30 
20100 Turku 
 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti.  
Epäkohtiin ja riskeihin kiinnitetään huomiota välittömästi. 
 Asioista keskustellaan palavereissa ja huolehditaan, että toiminta on asianmukaista. 
 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa.  
Omavalvontasuunnitelmaa käytetään osana uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytystä. 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 

Paikka ja päiväys 

                                         Turku 2.10.2018 

 

Allekirjoitus 
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Päivikki Hyvätti 

 


