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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
Toiminta-ajatus 
Lastensuojelun avohuollon yksikkö järjestää palveluja lastensuojelun avohuollon asiakkaina oleville lap-
sille ja heidän perheilleen.  
Palvelujen järjestämistä ohjaavat seuraavat lait: 
Lastensuojelulaki, Sosiaalihuoltolaki, Asiakaslaki, Toimeentulotukilaki, Päihdehoitolaki, laki kuntoutta-
vasta työtoiminnasta, Hallintolaki, L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. 
 
Toiminta-ajatus 
 
Turun kaupungin visio vuoteen 2029 on; 
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, 
jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä 

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

➢ Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

➢ Uudistuminen ja yhteistyö 
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Toteutettavat palvelut ja kohderyhmä:  
 
Lastensuojelun avohuollon palveluita tuotetaan lapsille ja heidän perheilleen, joilla on lastensuojelun 
tukitoimien tarve. Lastensuojelun asiakkaaksi ohjaudutaan lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön palve-
lutarpeen arvioimiseksi jälkeen, kun todetaan tarve lastensuojelun avohuollon palveluille. 
  
 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö: 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on lasten ja perheiden kanssa lakisääteistä muutokseen tähtää-
vää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on tukea perheiden omia voimavaroja, omatoimisuutta ja elämän-
hallintaa. Tukitoimien tavoitteena on ennaltaehkäistä pitkäaikaista riippuvuutta sosiaalipalveluista sekä 
tukea perheiden hyvinvointia lastensuojelun avohuollon sosiaalityön menetelmin.  
 
Lastensuojelun asiakkuus aloitetaan  

• kun lapsen palvelutarpeen arviossa todetaan lastensuojelun tarve  

• jos lapsiperhesosiaalityön asiakkuudessa olevan perheen kohdalla arvioidaan, että SHL mu-

kaiset palvelut eivät ole riittäviä, työskentely perheen kanssa ei ole johtanut lapsen tilanteen 

paranemiseen ja arvioidaan perheen tarvitsevan lastensuojelun avohuollon tukitoimia 

• mikäli sosiaalipäivystyksessä on ryhdytty kiireellisiin lastensuojelun toimenpiteisiin, alkaa las-

tensuojelun asiakkuus heti   

• toisesta kunnasta siirtyy muuttava lastensuojelun asiakasperhe, jolla on edelleen ajankohtai-

sesti lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarve  

• kun yhdellä/useammalla perheen lapsista on lastensuojelun avohuollon asiakkuus ja perheen 

muusta lapsesta tulee shl- tai ls-ilmoitus → koko perheen asiakkuus on tällöin lastensuojelun 

avohuollossa.  

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä toteutetaan systeemisen sosiaalityön työotteen periaatteiden 
mukaisesti. Työ sisältää moniammatillista tiimityöskentelyä lastensuojelun avohuollon sosiaalityönteki-
jöiden, tehostetun perhetyön perhetyöntekijöiden/perheohjaajien/ohjaajien ja perheterapeutin kanssa  
sekä muiden lapsen ja perheiden verkostojen kanssa (neuvola, varhaiskasvatus, koulu, lasten- ja nuor-
ten poliklinikka, lasten-, ja nuorten psykiatria) 
Osa lastensuojelun avohuollon työskentelyä on asiakkaiden ja viranomaisten ohjausta, neuvontaa ja 
konsultointia. Lastensuojelun avohuollon työ toteutetaan suurelta osin jalkautumalla lasten ja perheiden 
elinympäristöön ja yhteistyöverkostoihin.  
Lastensuojelun avohuollon lakisääteinen dokumentointi tehdään asiakastietojärjestelmä efficaan: las-
tensuojelun avohuollon asiakkuuden perusteet, asiakassuunnitelma ja asiakastyön kirjaukset.  
 
Aikuissosiaalityö lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien lasten vanhemmille: 
Lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden vanhempia ohjataan lastensuojelun työskentelyn aikana 
tarvittaessa mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja ohjataan työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä ja 
tarvittaessa aktivointisuunnitelman tekemiseen.  Periaate on, että koko perheen asiat hoidetaan saman 
sosiaalityöntekijän koordinoimina.  
 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

Lastensuojelun keskeiset periaatteet (lastensuojelulaki  2007/417 §4) 

Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava 
vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuk-
sessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä 
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puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuo-
jelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 

Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut 
turvaavat lapselle: 

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet; 

2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja 
huolenpidon; 

3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; 

4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; 

5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; 

6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; sekä 

7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. 

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon 
tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on jär-
jestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huo-
mion tavoite perheen jälleen yhdistämisestä. 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys; 

• lastensuojelun avohuollon palvelut perustuvat tehtyyn palvelutarpeen arviontiin. 

• asiakassuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. 
Asiakassuunnitelmam laadintaan osallistuva tapauskohtaisesti lapsen ja perheen kanssa 
työskentelevät tahot.  

• asiakassuunnitelma tarkastetaan suunnitelmallisesti ja sovitusti 

• asiakas osallistuu asiakassuunitelman latimiseen ja se pyritään kirjaamaan asiakasta 
osallistaen.  

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 

• ammatillisuus  

• asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu 

• lapsen edun huomioiminen ja turvaaminen 

• sosiaalityön toiminnot perustuvat näyttöön perustuviin menetelmiin.  
 

Uudistuminen ja yhteistyö: 

• työntekijöiden osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 

• työntekijöiden luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 

• olemme avoin, keskusteleva ja asianmukaista informaatiota jakava yhteistyökumppani 

• työmme perustuu systeemiseen työtapaan; dialogisuuteen, suhdeperustaisuuteen ja narra-
tiivisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen 
 

Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus 
Työssä pyritään kohtaamaan palvelujen piiriin hakeutuva asiakas inhimillisesti ja yksilöllisesti.  

• ongelmakeskeisestä työskentelystä voimavarakeskeiseen työtapaan.  
 
Itsenäisyys ja elämänhallinta 
Asiakkaita pyritään motivoimaan itsenäiseen elämänhallintaan siinä tukea tarjoten. 
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Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen 
Sosiaalityössä yhtenä keskeisenä lähtökohtana on tarjota palveluja syrjäytymisen aiheuttamien ongel-
mien vähentämiseksi. 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Lastensuojelun avohuollossa pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, tunnistamaan 
ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä 

▪ Tietosuojaan liittyvät riskit 

▪ Henkilöstöön liittyvät riskit 

▪ Asiakastyön tekemiseen liittyvät turvallisuusriskit 

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

sesti lokitiedot asiakastyönjärjestelmä Efficasta.  

Työntekijään kohdistuneesta vaara- ja uhkatilanteesta tehdään ilmoitus Haipro järjestelmään. 

Vahtimestari huolehtii uusien työntekijöiden turvaperehdyttämisestä. 

Asiakasvastaanottohuoneissa aina poistumisovet ja turvahälytysnapit. 

Työparityöskentely lisää turvallisuutta varsinkin kotikäynneillä. 

Työyhteisön hyvinvoinnista vastaavat kaikki työyhteisöön kuuluvat työntekijät. Yksikön esimiehen teh-

tävänä on tukea työyksikön työntekijöitä kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti työtehtävistä suoriutu-

miseksi. Esimiehen ja työyhteisön jäsenten tehtävä on ottaa puheeksi ja pyrkiä korjaamaan työyhtei-

sössä mahdollisesti havaittuja ristiriitoja. Varhainen puuttuminen ja varhainen tuki ovat keinoja, joiden 

avulla työyhteisössä havaittuihin riskeihin voidaan puuttua.  

Toimitaan Turun kaupungin sisäisten ohjeiden mukaisesti  

Laadukkaiden palveluiden tuottaminen asiakkaalle, havaitut poikkeamat:  

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 so-
siaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan so-
siaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.  
 
Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevan lapsen lastensuojelun toteuttamiseen liittyvästä epäkoh-
dasta epäkohdan havainnut työntekijä tekee ilmoituksen Haipro –järjestelmään. Epäkohtailmoituksen 
käsittelee johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelun johtaja ja palvelualejohtaja. Selvitys lähetetään tie-
doksi toimialajohtajalle.  

Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon tehtävänä (lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä ja lastensuojelun johtaja, palvelualuejoh-
taja) on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riit-
tävästi tietoa turvallisuusasioista. Hyvinvointitoimialan johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden 
varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja 
 
Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön pelastussuunnitelman tekemisestä.  
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Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle on laadittu turvallisuus-/valmiussuunnitelma poikkeustilanteiden 
hoitamista varten. Valmiussuunnitteluun sisältyy myös sähkökatkoksiin ja käytössä olevien tietojärjes-
telmien käyttökatkoihin varautuminen ja ohjeistaminen. 
 
Vahtimestari järjestää viraston turvallisuusperehdytyksen kaikille työntekijöille.  
Työssä esiintyviä riskitekijöitä pyritään vähentämään ennakolta ja puuttumaan epäkohtiin, järjestämällä 
henkilöstölle ja esimiehille aiheesta koulutusta ja tekemällä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten työ-
suojelu ja turvallisuussuunnittelija ym. kanssa yhteistyötä. Turvallisuusasiat huomioidaan myös koulu-
tussuunnitelmassa ja perehdytyksessä. 
 
Vaarat ja haitat – ohjelman mukainen selvitys pyritään päivittämään vuosittain ja aina työterveyshuollon 
suorittaman työpaikkaselvityksen yhteydessä.  
 
Turun kaupungin henkilöstön turvallisuutta kehitetään yhdessä Työsuojelutoimikunnan kanssa. Kaikki 
työtapaturmat raportoidaan ja niitä käsitellään tulosalueiden johtoryhmissä. Lisäksi henkilöstön työhy-
vinvointia seurataan työterveyshuollon toimesta mm. työpaikkaselvitysten avulla. 
 
Jokainen hyvinvointitoimialan työntekijä vastaa asiakasturvallisuuden toteutumisesta omassa työssään. 
 
Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä työntekijöiden kanssa käydään läpi 
salassapitoa koskevat säännökset ja otetaan allekirjoitus sitoumukseen salassapitoa koskevien sään-
nösten noudattamisesta. Jokaisen asiakastietojärjestelmää käyttävän tulee suorittaa tietoturvakoulutus 
Navisec.   
 

 

Riskien tunnistaminen 
 
Henkilökunta ja esimiehet tarkkailevat ja havainnoivat työskentelyolosuhteita jatkuvasti työnsä ohessa. 
Asiat nostetaan esille viikoittaisissa työpaikkakokouksissa tai tarvittaessa raportointi heti omalle esimie-
helle, joka ottaa asian esille työpaikkakokouksessa.  
 

Henkilökunta tarkkailee ja havainnoi työskentelyolosuhteita jatkuvasti työnsä ohessa. Asiat nostetaan 
esille viikoittaisissa työpaikkakokouksissa tai tarvittaessa heti omalle esimiehelle, joka ottaa asian esille 
työpaikkakokouksessa. Kaikki poikkeavat tapahtumat otetaan ensi tilassa puheeksi esimiehen kanssa. 
Yksittäisissä tilanteissa työntekijä voi tehdä Haipro ilmoituksen, jonka esimies käy työntekijän kanssa 
läpi. Ilmoitus menee tiedoksi myös työsuojeluun ja lastensuojelun johtajalle. Tehtyjen ilmoitusten poh-
jalta arvioidaan tarvittavat toimenpiteet ja esim. henkilöstön koulutustarve tai muutokset toimintata-
voissa.  
 
Sosiaalihuoltolain § 48 ja § 49 mukainen ilmoitus:  

§ 48 Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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. 

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 
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Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen 
käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytet-
tävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa koh-
distaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

49 § Toimenpiteet ilmoituksen johdosta 

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

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkoh-
dan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään. 

Toimintaohje: 
Työntekijä keskustelee havaitsemastaan epäkohdasta esimiehen kanssa ja tekee SHL §48 ja §49 mu-
kaisen ilmoituksen Haipro-ohjelman kautta. Ilmoitus on vapaamuotoinen. Ilmoitus kulkeutuu järjestel-
mässä esimiehelle, joka toimittaa sen omalle esimiehelleen (lastensuojelun johtaja – palvelualuejoh-
taja- toimialajohtaja).  

Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja rapor-
tointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, 
mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn 
kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu 
vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan kor-
vausten hakemisesta. 
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 
 
Kaikki poikkeavat tapahtumat otetaan ensi tilassa puheeksi esimiehen kanssa. Työntekijä tekee Haipro 
–ohjelman kautta ilmoituksen vaara- ja uhkatilanteesta. Esimies käy ilmoituksen läpi työntekijän kanssa 
ja kaikki yksikössä tehdyt ilmoitukset käsitellään myös työpaikkakokouksessa, jolloin laaditaan toimen-
pide-ehdotus vastaavan tilanteen ehkäisemiseksi jatkossa. Ilmoitus menee tiedoksi myös työsuojeluun 
ja esimiehen esimiehelle (=lastensuojelun johtaja).  
 

Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpi-
teet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden 
syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista 
toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

 
Laatupoikkeamat otetaan viipymättä puheeksi esimiehen kanssa ja käydään läpi yksikön työpaikkako-
kouksessa. Toimintaa koskevat muutosehdotukset käsitellään esimieskokouksessa ja toteutettavat 
muutokset kirjataan muistioon sekä tarvittavassa laajuudessa sosiaalityön ja lastensuojelun toimintaoh-
jeisiin. 
 
Lastensuojelun laadun varmistamiseksi tavoitteena on, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
ja johtava sosiaalityöntekijä voivat seurata ajantasaisesti asiakassuunnitelmien määrää ja asiakkaana 
olevien lasten henkilökohtaisia tapaamisia. Lastensuojelun asiakassuunnitelma tulee päivittää lasten-
suojelun asiakkaana olevalle lapselle vähintään kerran vuodessa. Lasta tulee tavata henkilökohtaisesti 
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riittävän usein lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän toi-
mesta.    

Muutoksista tiedottaminen 
 
Esimies huolehtii henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen ja asiakkaiden tiedottamisesta.  
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvon-
nan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
Lastensuojelun johtaja ja lastensuojelun avohuollon johtavat sosiaalityöntekijät. Luonnos lastensuojelun 
avohuollon omavalvontasuunnitelmaksi on käsitelty lastensuojelun avohuollon yksikkökokouksissa ja 
henkilöstö on täydentänyt suunnitelmaa. Asiakkaat eivät toistaiseksi ole osallistuneet omavalvontasuun-
nitelman laatimiseen.  

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Johtava sosiaalityöntekijä Riikka Leino, puh.0401892433, riikka.leino@turku.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuu-
teen liittyviä muutoksia. 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 
Suunnitelma päivitetään vuosittain helmikuun loppuun mennessä 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiak-
kaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 
Henkilökunnan toimistotilojen ruokailutiloissa ja www.turku.fi sivuilla.  

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja mo-
nipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisi-
jainen vastuu lapsen hyvinvoinnista.  
 
Lapselle on hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla turvattava oikeus saada tietoa häntä 
koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus esittää siinä mielipiteensä. Lastensuojelun tarvetta 
arvioitaessa, lasta tai nuorta koskevaa päätöstä tehtäessä ja lastensuojelua toteutettaessa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin. 
 
Lastensuojelun avohuollon palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa tai 
muun huoltajansa tai muutoin lapselle tärkeän henkilön kanssa. Tarvittaessa lapselle voidaan hakea 
edunvalvoja, mikäli hänen vanhempansa tai huoltaja ei kykene toimimaan lapsen edun turvaamiseksi. 
Arvioinnin lähtökohtana on lapsen ja vanempien ja lähipiirin näkemys voimavaroista ja niiden vahvista-
misesta.  

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 

http://www.turku.fi/
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Lastensuojelun avohuollossa huomion kohteena on aina lapsen edun toteutuminen, vanhempien toi-
mintakyvyn tukeminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Työskente-
lyssä huomioidaan kaikki lapsen ja perheen toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikke-
nemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus, 
vanhempien matala koulutustaso tai koulutuksen puuttuminen, pitkäaikaistyöttömyys/vaikea työllisty-
mistilanne, sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat kuten päihteiden käyttö, pitkäaikaissairaudet, heikko 
ravitsemustila, perheen sisäisen väkivallan uhan aiheuttama turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vä-
hyys, yksinäisyys.  
 
Lastensuojelun avohuollon palvelun piiriin voi hakeutua sekä oma-aloitteisesti että lastensuojeluilmoi-
tuksen tai pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi kautta. Pääsääntöisesti lastensuojelun avohuollon 
asiakuutta edeltää sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät 
ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja lapsen tilanteesta on olemassa huolta, aloitetaan lastensuojelun 
avohuollon asiakkuus.  
 
Palvelutarpeenarviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä 
asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Asiakas saa 
kutsun sosiaalityöntekijän vastaanotolle 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 pitkäai-
kaista. Palvelutarpeen 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 yhteis-
työssä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä;  
4) asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n mukaisen omatyöntekijän tarpeesta. 
 
Asiakassuunnitelmaan kirjataan avohuollon lastensuojelun työskentelyn tavoitteet ja yhteisesti sovitut 
tukitoimet.  
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
Lapsi osallistuu palvelutarpeen arviointiin ikänsä ja kehitystasona mahdollistamalla tavalla. Lasta tulee 
tavata henkilökohtaisesti ja selvittää hänen mielipiteensä. Lapsi, huoltaja ja vanhempi tai muu lapselle 
läheinen henkilö on mukana arvioimassa tarvittavia palveluita lapsen kasvu ja kehityksen tukemiseksi 
ja on mukana asiakassuunnitelman tekemisessä. 
Lapsen läheisverkosto kartoitetaan siltä osin, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osal-
listuvat lapsen elämään. Läheiset voidaan kutsua myös läheisverkostoneuvotteluun, mikäli on tarvetta 
arvioida läheisverkoston osallistumista lapsen ja vanhempien tukemiseen. Mikäli lapsen huoltaja tai 
vanhempi on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan lapsen edun toteutumisesta tai lapsen mielipiteen 
kuulemiseksi hakea lapselle edunvalvojaa.  
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntou-
tusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämän-
laadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asia-
kirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun jär-
jestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Sosiaalityöntekijä laatii yhdessä lapsen ja vanhempien/huoltajan tai muun lapselle läheisen aikuisen 
kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelma on aina määräaikainen ja siihen kirjataan lapsen ja perheen 
tarvitsemat palvelut ja työskentelyn tavoitteet. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti ja arvioidaan 
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miten tavoitteiden toteutumista yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Lastensuojelun asiakassuunni-
telman tekemiseen osallistuvat myös tilannekohtaisesti muut lapsi-, ja perhepalveluita tarjoavat tahot; 
neuvola, päiväkoti, koulu, terveydenhuolto.  
 
Lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen osalta palvelutarpeen arviointiin liittyviä määräaikoja seu-
rataan säännöllisesti. Lastensuojelun avohuollon johtavat sosiaalityöntekijät vastaavat siitä, että palve-
lutarpeen arviot toteutetaan määräaikojen puitteissa.  

 
Toimintaohje:  

Palvelutarpeen arvioinnit tulee toteuttaa lain määräämässä ajassa, kolmessa kuu-
kaudessa. Jos palvelutarpeen selvitys jää auki, vaikka selvitys on tehty, se pitää sul-
kea jälkikäteen oikealle päivämäärälle, ei kuluvalle päivämäärälle, koska silloin siihen 
rekisteröityy väärä määräaika. 
 
Selvitysten toteutumista seurataan yksiköittäin ja kuukausittain.  
Seuranta on avohuollon lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijän vastuulla.  

 
Työntekijöille on laadittu ohje asiakastietojärjestelmään tehtävästä merkinnästä, kun 
arviointi on suoritettu. 

 
      Lounais-Suomen aluehallintoviraston edustajien ohjeistuksen 28.9.2016 mukaisesti: 
 

• SHL:n mukainen lapsen palvelutarpeen arviointi lapsen osalta pitää tehdä kol-
messa kuukaudessa 

• arviointi päätetään kolmessa kuukaudessa niillä tiedoin ja niiden asiakirjojen si-
sältöjen mukaisesti mitä sillä hetkellä on käytettävissä, aloitetaan asiakkuus (shl 
tai ls) ja sen jälkeen selvitetään ja arvioidaan lapsen ja perheen tilannetta asiak-
kuudessa 

 
Johtava sosiaalityöntekijä käy viikoittain yksikön työpaikkakokouksessa  läpi seuran-
tatilaston ja sopii toimenpiteistä, miten päästän siihen, että arviointi saadaan suljettua 
määräajassa.  
 

Asiakassuunnitelmien ja lapsen tapaamisten seuranta:  
Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmien ajantasaisuutta seurataan 1.1.2020 alkaen neljän-
nesvuosittain. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevalla lapselle tulee laatia asiakassuunnitelma 
vähintään kerran vuodessa.  
Sosiaalityöntekijän tai muun sosiaalihuollon ammattihenkilön tulee tavata lapsi riittävän usein. Lapsen 
tapaamisesta tehdään tehty asiakastyömerkintä asiakastietojärjestelmään. Lapsikohtaisia tapaamisia 
seurataan 1.1.2020 alkaen neljännesvuosittain.  
 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

Varmistaminen toteutetaan ajantasaisella ja asianmukaisella dokumentaatiolla tai sisäisellä tietojen 
vaihdolla asiakirjojen kirjaamis-, ja salassapitosäädöksiä noudattaen. 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja 
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hä-
nen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtä-
vänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan pal-
velujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, 
vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen 
elämään? 
 
Asiakas määrittää itse avun tarpeensa sekä myös yhteistyössä työntekijän kanssa. Työskentelyn tavoit-
teena on tukea asiakkaan omaehtoista selviytymistä. 
Lastensuojeluasiassa lapsen tai vanhemman näkemys lapsen edun mukaisesta toimintatavasta voi olla 
eriävä lastensuojelun sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän näkemyksestä. Näissäkin 
tilanteissa lapsen ja vanhempien mielipide selvitetään ja heille tulee antaa mahdollisuus ilmaista oma 
näkemyksensä tarjottavista tukitoimenpiteistä.  
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 

Lastensuojelun 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 päätök-
set. Rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti lap-
sen ja perheen ihmisarvoa kunnioittaen.  
 
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja avohuollon sijoitus perustuvat vapaaehtoisuuteen eikä niiden 
aikana ole mahdollista käyttää lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteet 
ovat mahdollisia vain kiireellisen sijoituksen tai huostaanottopäätöksellä toteutetun sijoituksen aikana. 
Tällöinkin lapsen itsemääräämisoikeus tulee huomioida lapsen ikätason mukaisesti. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 

 
Rajoitustoimenpiteisiin liittyvät periaatteet tulevat lastensuojelulaista ja niitä voidaan käyttää vain kiireel-
lisen sijoituksen tai huostassa olevaan lapseen. Tarvittaessa rajoitustoimenpiteiden käytöstä neuvotel-
laan lakimiehen kanssa. Toisinaan jos rajoitustoimenpiteitä joudutaan käyttämään, voi lapsi tai perhe 
kokea uhkaa heihin kohdistuvista toimenpiteistä. Tällöin tilanne voi johtaa epäasialliseen tai uhkaavaan 
käyttäytymiseen lastensuojelun työntekijöitä kohtaan.  
 
Lastensuojelun asiakkaan on käyttäydyttävä asiallisesti muita asiakkaita ja henkilökuntaa kohtaan. Vä-
kivaltaiseen käytökseen puututaan ja siitä voidaan tehdä rikosilmoitus virkamieheen kohdistuneesta  
uhkaavasta käytöksestä. Toistuvan henkilökunnan turvallisuutta uhkaavan käyttäytymisen vuoksi asi-
akkaan henkilökohtaista asiointia voidaan rajoittaa määräajaksi. Asiakastietojärjestelmään tehdään pal-
velun rajoittamisesta annettu kirjallinen päätös, joka annetaan myös asiakkaalle. Asiakasta voidaan tar-
vottaessa tavata myös ulkopuolisen vartijapalvelun tai vahtimestarien läsnä ollessa, mikäli asiakkaan 
asian hoitaminen edellyttää henkilökohtaista tapaamista.  
 
Mikäli asiakas asioi päihtyneenä, se ei aiheuta syytä palvelun rajoittamiseksi, mutta palvelutarpeen ar-
viota tai asiakassuunnitelman tekoa varten voidaan asiakkaalle varata uusi aika ja ohjata asiakas akuu-
tisti päihdehuoltolain mukaisiin palveluihin. 

Asiakkaan kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai 
epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toi-
mintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Pal-
velun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. 
Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialli-
seen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten me-
netellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai 
läheisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
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Mikäli lastensuojelun asiakasta on kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne asiakastapaamisessa 
sosiaalitoimistossa tai muussa tapaamispaikassa tulee työntekijän tehdä asiassa Haipro ilmoitus. Hait-
tatapahtuva tai vaaratilanne voi kohdistua lastensuojelun asiakkaaseen toisen asiakkaan taholta tai 
työntekijän virheellisestä arvioinnista esim. kiireellisten toimenpiteiden välttämättömyyteen liittyen.  
Ilmoitus menee tiedoksi johtavalle sosiaalityöntekijälle ja lastensuojelun johtajalle. Ilmoituksen liittyvät 
muuttuneet toimintatavat ja ohjeistukset käydään läpi muun henkilöstön kanssa. Tilanne käydään ti-
lannekohtaisesti läpi myös asiakkaan kanssa, jolloin pyritään yhteistyössä tekemään suunnitelmaa 
siitä, että vastaavaa tilannetta ei tapahdu jatkossa.  
 
Asiakas voi lähettää muistutuksen tai kantelun sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän 
toiminnasta hyvinvointitoimialan kirjaamoon tai yksikön esimiehelle, joka toimittaa muistutuksen kirjaa-
moon. Muistutuksen tai kantelun kohteena oleva työntekijä/työntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä an-
tavat asiassa oman selvityksensä. Selvitykset toimitetaan lastensuojelun johtajalle ja palvelualuejohta-
jalle ja toimialajohtajalle.  Hyvinvointitoimialan lakimies ottaa kantaa valvontaa toteuttaville viranomai-
sille annettuihin vastauksiin (kantelut Aluehallintovirasto ja Eduskunnan oikeusasiamiehelle) 
 
Asiakkaan taholta työntekijään tai toisia asiakkaita kohtaan kohdistunut epäasiallinen käytös johtaa 
keskusteluun, jossa asiat yritetään ratkaista. Keskustellaan siitä, mitä asiakkaalta edellytetään, jotta 
asiointi olisi sujuvaa ja turvallista. Normaalitilanteessa seuraamus epäasiallisesta käyttäytymisestä on 
esimerkiksi palvelun rajoittaminen ao. päivältä. Toistuva asiaton käytös tai aggressiotilanteet saattavat 
johtaa määräaikaiseen palvelunsaannin rajoittamiseen. Asiakas tulee kuulluksi näissä tilanteissa heti 
kun se asiakkaan tila huomioiden on mahdollista. Päätös annetaan kirjallisena ja pyritään siihen, että 
kaikki asianosaiset osallistuvat asian käsittelyyn. 
 
Ennalta tiedetyt mahdolliset hankalat tilanteet, esim. kotikäynti riskikäyttäytyvän asiakkaan luokse hoi-
detaan parityönä. Kotikäynnin suorittavat työntekijät ilmoittavat käynnistään yksikön esimiehelle tai 
päivystävälle työntekijälle ja ilmoittavat ao. tahoille, kun kotikäynti on päättynyt. Työtiimin ja esimiehen 
konsultaatio ovat käytössä tarvittaessa. Työntekijät ovat ammattilaisia ja osaavat arvioida ja ennalta-
ehkäistä vaarallisia kohtaamisia.  
 
Viranomaiseen kohdistuvan väkivallan tai suoran tai epäsuoran uhan tilanteissa arvioidaan aina myös 
mahdollisen rikosilmoituksen tekeminen.  
 

Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa 
palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä 
hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute 
tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittä-
miseen? Miten asiakaspalautetta kerätään? 
 
Turun kaupungilla on yhtenäinen palautepalvelu (turku.fi sivuilla) ja -tietokanta, johon kirjautuvat kaikki 
asiakkailta ja omaisilta tullut palaute. Palautteen antajalle vastataan, mikäli hän jättää yhteystietonsa. 
Palvelun pääkäyttäjät seuraavat ja varmistavat että palautteisiin vastataan. 
Lastensuojelun avohuollon yksiköissä on käytössä myös palautelaatikko johon asiakkailla on mahdolli-
suus antaa jatkuvasti palautetta. Suorat palautteet käydään läpi työpaikkakokouksissa ja viedään tarvit-
taessa palautepalvelu –tietokantaan 
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Lastensuojelun asiakkaille toteutetaan myös kerran vuodessa asiakaskysely asiakkaiden kokemuksista 
saamastaan palvelusta. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Turun palautepalvelu -tietokannasta luodaan raportit Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmälle ja toi-
mialajohdolle. Kehityskelpoiset ehdotukset otetaan jatkokäsittelyyn. Palautteita ja niihin annettuja vas-
tauksia seurataan säännöllisesti ja palvelua kehitetään saadun palautteen pohjalta. .  
Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
Yksikön esimies johtava sosiaalityöntekijä Riikka Leino 
 

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. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 

Tavoiteaika käsittelylle on 14 vrk. Usein asia vaatii huolellista selvittelyä ja lausuntopyyntöjä eri ta-
hoilta. Asiakkaat, jotka tekevät useita muistutuksia viikossa, ei 14 vrk tavoitetaikaa nykyisellä resurs-
silla kyetä toteuttamaan.   
Muistutuksiin vastataan lastensuojelun johtajan/palvelualuejohtajan/ antamassa määräajassa 

 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

Asiakasta ohjataan hakemaan toimeentulotukea, mikäli hänen ei katsota pärjäävään ensisijaisten 
etuuksien turvin. Sosiaalityöntekijä voi päättää täydentävän tai ehkäisevät toimeentulotuen myöntämi-
sestä perheelle, jolla on Kela:n päätös perustoimeentulotuesta ao. kuukaudelle 
 

Asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ennalta sovituilla tapaamisilla.  
 

Ravitsemus 
Avohuollon asiakkaat vastaavat itse ravitsemuksestaan. 
.  

Hygieniakäytännöt 
 
Käsidesit ovat käytössä jokaisessa yksikössä. Kotikäynneillä käytetään lisäksi suojavarusteita tarvitta-
essa. 
Työntekijöillä on työpöydillä käytössään näppäimistön puhdistusliinoja, joita on käytettävä säännöllisesti 
virusten yms. leviämisen minimoimiseksi. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiak-
kaiden hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä 
on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. 
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a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sai-
raanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
Yksikkössä ei toteuteta terveydenhoitoa 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
Yksikössä ei toteuteta terveydenhoitoa. 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
Yksikössä ei ole terveydenhuollon henkilöstöä.   
 

Lääkehoito 
Yksikössä ei toteuteta lääkehoitoa. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
- 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asia-
kas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. 
Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, 
vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden vä-
lillä. 
 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 

Yhteistyötä ja verkostoitumista harjoitetaan asiakaslähtöisesti muiden palveluntuottajien kanssa. Toi-
minnassa pidetään huoli siitä, että salassapitovelvoite toteutuu. Asiakasta informoidaan siitä, kenen 
kanssa hänen asioitaan käsitellään ja mitä asioista käsitellään.   
 

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

Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita tarjoavien palveluntuottajien toimintaa valvovaan lasten-
suojelun alaisessa tukipalvelut –yksikössä. Osa palveluntuottajista on solminut puitesopimuksen Turun 
Hyvinvointitoimialan kanssa. Mikäli sosiaalityöntekijä havaitsee, että palveluntuottajan toiminta ei vastaa 
puitesopimusta, eikä palveluntuottajan toiminta muutu sosiaalityöntekijän antamalla suullisella/kirjalli-
sella huomautuksella, tekee hän asiassa ilmoituksen tukipalvelut yksikölle, joka aloittaa valvontaproses-
sin.  
 

Alueellisten ja valtakunnallisten valvontaviranomaisten (AVI, Valvira) kanssa tehdään tarvittavaa yh-
teistyötä, kun palveluntuottajia koskeviin muistutuksiin, kanteluihin tms. vastataan. Palveluntuottajilta 
voidaan tarvittaessa pyytää esim. asiakastyötä tai henkilöstöä koskevia dokumentteja toiminnan laa-
dun varmistamiseksi, tai tarvittaessa tehdä yllätyskäynti palveluntuottajan tiloissa, mikäli tilanne sel-
laista edellyttää. Valvonnan aiheuttamat toimenpiteet ja päivämäärät kirjataan Dotkuun (sähköinen tie-
tojärjestelmä) ja Joutseneen (Turun kaupungin asianhallintajärjestelmä).  

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttä-
mällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusris-
keistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain 
mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhus-
palvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön 
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huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun koh-
taamiseen ja ehkäisemiseen. 
 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä teh-
dään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
Asiakasturvallisuuden parantaminen edellyttää jatkuvaa keskustelua ja reflektointia toimintakäytäntö-
jen suhteen. Toimitiloissa on olemassa pelastussuunnitelma ja henkilökunnalle on laadittu turvallisuus-
opas. Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuuskäytäntöihin esimiehen ja vahtimestarien toimesta.  
 

Henkilöstö 
 
Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päi-
vähoidossa päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty 
henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä 
ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riit-
tävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
a) Mikä on yksikön henkilöstön määrä ja rakenne? 

Läntisessä lastensuojelun avohuollossa sosiaalihuollon ammattihenkilöstön kelpoisuuden omaavia 
työntekijöitä ovat johtava sosiaalityöntekijä, 8 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää, 9 perheohjaa-
jaa/ohjaajaa ja lisäksi toimistosihteeri. Sosiaalityöntekijä ja sosionomi ovat ammattinimikkeitä, jotka on 
merkitty Valviran ammatinharjoittajarekisteriin.  
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisia käytetään siinä mitassa, kun se asiakastyön turvaamisen kannalta on välttämätöntä ja riittä-
vää.  
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Turun Hyvinvointitoimialan sosiaalityön rekrytoinnin tehostaminen ja julkisuuskuvan parantaminen: 
Turun Hyvinvointitoimiala kykenee isona työnantajana tarjoamaan henkilöstölle etuja, joita pienet kun-
nat eivät kykene tarjoamaan (kollegiaalinen tuki, lakimiehen tuki, perheterapeutin konsultaatio, mo-
niammatillinen asiantuntijatyöryhmä). Yhteistyötä Turun yliopiston kanssa on kehitetty harjoittelijoiden 
saamiseksi.  
Työyksikön säännölliset keskustelut yleisistä toimintakäytännöistä ja niiden kehittämisestä työntekijöi-
den ja esimiesten kesken antavat tarvittavaa tietoa henkilöstön tarpeesta. Kehittämispäivät ja koulu-
tukset ylläpitävät ammattitaitoa. Tarvittaessa on saatavilla yksilö-, tai ryhmätyönohjausta. Jaksamisen 
avuksi käytettävissä on kaupungin yhteisesti tarjolla oleva TYKY –toiminta ja paikallisliikenteen käyt-
töä tuetaan. Työntekijöillä on esimiehen arvioon perustuen mahdollisuus etätyöpäiviin. 
Sosiaalityöntekijäkohtaisia asiakasmääriä seurataan säännöllisesti, tavoite on saada asiakasmäärä ja 
asiakastyön määrä sellaiseksi, että kykenemme tekemään tiivistä ja vaikuttavaa lastensuojelutyötä.  
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työn-
tekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja 
lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luo-
tettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekry-
tointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
Rekrytointi toteutetaan Kuntarekry järjestelmän kautta. Esimies valitsee haastateltavat työntekijät ja 
tarkastaa kelpoisuusvaatimusten mukaiset pätevyydet, rikosrekisterin, tutkintotodistukset. Työnteki-
jöiksi pyritään rekrytoimaan työn laatu ja vaatimukset huomioiden parhaat mahdolliset työntekijät. 
Toistaiseksi voimassa olevassa virka- ja työsuhteessa käytetään koeaikaa 6 kk. 
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b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskente-
levien soveltuvuus ja luotettavuus? 
Sosiaalityöntekijöillä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa 
laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Perhetyöntekijöillä ja perheohjaajilla ja ohjaajilla on 
sosiaali-  ja terveysalan koulu- tai ammattikorkeakouluasteinen koulutus. Lastensuojelutyötä tekevien 
ammattiryhmien soveltuvuutta arvioidaan työhöntulotilanteessa ja jatkuvasti tiimityötä tehdessä. Luo-
tettavuuden ja soveltuvuuden selvittämiseksi esimies on tarvittaessa yhteydessä aikaisempiin työnan-
tajiin.  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiske-
lijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omak-
suu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden 
tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asia-
kastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 
Henkilöstö ja esimies yhdessä perehdyttävät uuden työntekijän työn sisältöihin. Perehdytysohjelma on 
laadittu lastensuojeluun. Myös esimiehet perehdytetään työhön.  
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
Käytössä on organisaation omat keskitetyt koulutukset. Lisäksi hyödynnetään paikallista ammatillista 
koulutustarjontaa. 

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 
Toimintayksikössä on asiakasvastaanottotilat/-huoneet, asiakkaille ja henkilöstölle erilliset WC-tilat, 
henkilöstön keittiö- ja ruokailutilat sekä kokous- ym. toimistohuoneita ja varastotiloja. Vahtimestari 
opastaa asiakkaat vastaanotolle ja muihin asiakastiloihin. Asiakkaita, työntekijöitä tms. yksityisyyden 
suojaa edellyttäviä asiapapereita säilytetään lukittujen ovien takana. Henkilökunta vastaa oman työpis-
teensä asianmukaisuudesta ja siisteydestä siltä osin kun se ei ole siivouspalveluiden vastuulla. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
Toimistosiivous on hankittu kunnan konsernihallinnon toimesta ostopalveluna.  

Teknologiset ratkaisut 
 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hä-
lytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön peri-
aatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen 
niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoi-
don asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaa-
misesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 
Apuna turvallisuuden varmistamisessa on vahtimestari ulko-ovella, joka tarkistaa onko asiakkaalle va-
rattu aika. Turvallisuuskäytännöt käydään henkilökunnan kanssa säännöllisesti läpi turvallisen työs-
kentelyn ja asioinnin takaamiseksi. Asiakasvastaanottohuoneissa on pako-ovet ja hälytyspainikkeet, 
joilla voi hätätilanteessa tehdä hälytyksen vahtimestarille. Kotikäynnit toteutetaan parityönä ja jos koti-
käynti ajoittuu siten, että työpäivä päättyy kotikäynnin jälkeen, kotikäynnin suorittavat työntekijät ilmoit-
tavat sovitulle henkilölle kotikäynnin päättymisestä.  
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin 
vastaaminen varmistetaan? 
Vahtimestarien kanssa on sovittu menettelytavat hälyttämiseen ja hälytysten kuittaamiseen.   

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Yksikkö ei ole terveydenhuollon yksikkö. 
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Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asi-
anmukainen toteutuminen? 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä 
tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tie-
tojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa 
määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen tallennetaan. Asiak-
kaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin 
kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta 
säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon po-
tilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon 
ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoi-
tukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön 
liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestel-
män valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä 
merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietotur-
valle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa sää-
detään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yh-
teyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä 
(henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsit-
telystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste 
toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö 
ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydet-
tyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös 
kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, 
on tietojenkäsittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveyden-
huollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että 
sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja 
viranomaismääräyksiä? 
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 
Asiakastyö dokumentoidaan Effica -asiakastietojärjestelmään. Paperiset asiakastiedot säilytetään luki-
tuissa toimistohuoneissa ja paloturvallisissa asiakirjakaapeissa. 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä 
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 
Työntekijöiden kanssa on käyty läpi Turun hyvinvointitoimialan yleiset tietoturvamääräykset. Työnteki-
jät ovat allekirjoittaneet tietoturvasitoumuksen ja suorittavat Navisec koulutuksen vuosittain.  
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
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c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laa-
dittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
Rekisteriselosteet ja tietosuojaselosteet ovat nähtävissä Turun kaupungin nettisivuilla: Turku.fi 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Sari Järvinen Hyvinvointitoimialan hallinto 02-330 000 

 

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamisesta 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista 
eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehit-
tämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Erillinen selvitys- ja toimintamallikartoitus on tehty toukokuussa 2018: Sosiaalityön ja lastensuojelun 
(avo- ja sijaishuollon) palveluprosessin dokumentoidut valvontamenetelmät.  
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 
Turussa 28.2020 Riikka Leino 

Allekirjoitus 
 

 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, etiikka. 
Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja 
turvallisuusasiantuntijoille 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. Opas sosi-
aali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselos-
teet.html  

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/at-
tachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 

- Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-

9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 
laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma 
logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

