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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 
Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus 
ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin 
kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä 
vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
Moikoisten lastenkoti tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sijaishuoltoon sijoitetuille lapsille ja heidän per-
heilleen.      
 
Yksikön arvot ja toimintaperiaatteet ovat : 
 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 asiakaslähtöisyys, asiakkaan kunnioittaminen ja tasavertaisuus 
 avoimuus, läpinäkyvyys, asiakkaan osallistamien 
 lapsia kohdellaan yksilöllisesti, heitä kuunnellaan ja kannustetaan osallistumaan 
 tuemme huoltajia yhteistyöhön ja ylläpitämään suhdetta lapseensa   

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 

 ammatillisuus, työtä ohjaavien lakien noudattaminen 
 lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon suunnitelmia tehdessä 
 toimimme kestävän kehityksen mukaisesti  

 
Uudistuminen ja yhteistyö: 

 henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 
 henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 
 toimimme yhteistyössä kaikkien lapsen elämään kuuluvien tahojen kanssa 
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RISKINHALLINTA 
 

 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan mo-
nipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset lait-
teet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin-
hallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat 
ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, 
joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös 
suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden 
haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla 
on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 
 

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 
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on 
riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu 
riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyk-
siä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuusta-
son ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden to-
teuttamiseen.  
 
 Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan si-
toutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoa-
minen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan 
omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämise 

Seuraavien ohjelmien ja suunnitelmien avulla varmistetaan asiakasturvallisuutta ja minimoidaan riskejä: 
 
Turvallisen toimintaympäristön luominen ympäristöön liittyviä ohjelmia ja suunnitelmia: 

- tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien minimointi 
- Turvallisuusopas, turvallisuusselvitys, pelastussuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma, turvallisuustyöryhmä 

talossa  
- Turvallisuuskoulutus ja alkusammutuskoulutus  3 vuoden välein, ensiapukoulutukset, palotarkastukset, 

 toimiva hälytysjärjestelmä, toimiva yhteys työterveyshuoltoon 
 

Asiakastyön riskien ennakointi:  
- asiakasperheen kunnioittava, tasavertainen, itsemääräämisoikeutta tukeva kohtelu ja heidän osallistami-

sensa 
 ja sitouttaminen perhetyöhön 
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Asiakastyön toimintatavat: 
- tietoon perustuvien menetelmien käyttö, työparityöskentely asiakastyössä 
- työn tavoitteiden / sisällön suunnittelu yhdessä perheen kanssja heidän kanssaan työskentelevien kanssa 
- vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen 
- läpinäkyvä dokumentointi (Effica näkyvyys vastuu sosiaalitöntekijöillä, tapaamisista kirjaukset asiakkaalle) 
-läheltä piti – tolanteiden läpikäynti heti tilanteiden jälkeen ja ennaltaehkäisy jatkon kannalta 
 
Henkilöstöön liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. 
- tehokas, asianmukainen rekrytointi 
- henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutuksilla 
-  perehdyttäminen( ohjelma ja vastuuhenkilöt) 
- uusien työntekijöiden töihin tulotarkastukset 
- myönteiseen työilmapiiriin, yhteisöllisyyteen ja työhyvinvointiin panostaminen 
- työturvallisuuteen liittyviä asioita mietitään ja suunnitellaan osastojen yhteiskäytäntöjä riskitilanteissa en-

nakkoon 
 
Tietosuojaan liittyvien riskien hallinta 

- perehdytys käytäntöihin 
- salassapito ja vaitiolo lomakkeet sekä käyttäjäsitoumukset  

 

 
 

Riskien tunnistaminen 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 
Henkilökunnalla on käytössään seuraavat työmenetelmät epäkohtien, laatupoikkeamien ja riskien ilmoittamiseen 
tai kartoittamiseen: 

- vaarat ja haitat ohjelma, haipro - ohjelma 
- vaara- ja uhkatilannelomakkeet .läheltä piti –tilanteista ilmoittaminen 
- työpaikkaselvitykset, turvallisuustyötyöryhmä tekee turvakävelyn 2 x vuodessa 
-  

Lisäksi jokainen henkilökuntaan kuuluva on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan epäkohdasta ja/tai puut-
teesta välittömästi esimiehelleen 

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

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 
 
Yksikössä haittatapahtumien ja läheltä piti –tilanteiden käsittely kulkee seuraavasti: 

- tilanteen välitön toteaminen, kartoitus, mahdolliset korjaavat toimenpiteet 
- henkilö täyttää vaara- ja uhkatilanne ilmoituksen, esimiehen toimenpide-ehdotuksella lomake toimitetaan 

työsuojeluun ja hänen omalle esimiehelle 
- esimies käsittelee asian henkilön ja muun henkilökunnan kanssa, kriisikokouksia tarvittaessa sekä oh-

jausta työterveyshuoltoon, samlla etsitään keinoja ennaltaehkäistä tilanteet jatkossa 
- Haipro, työntekijä täyttää haipro-ilmoituksen ja lähettää sen esimiehelleen. Esimies käsittelyn jälkeen se 

siirtyy vastuuhenkilöille.      

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

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtu-
miin? 
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Yksikössä käydään keskustelua läheltä piti –tilanteista seka vaara- ja uhkatilanteista.Mietitään vaihtoehtoisia ta-
poja ennaltaehkäistä niitä  Tarvittaessa toimintatapoja/ fyysistä toimintaympäristöä muutetaan. Työ- ja menettely-
tapojen muutoksella pyritään riskien minimointiin. 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 
Muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henki-
lökunnalle henkilökuntakokouksissa, osastokokouksiaa ja muille mahdollisesti tarvittaville yhteistyötahoille  suulli-
sesti ja / tai kirjallisesti. Jos toimenpiteet sedellyttävät uusia toimintatapoja, uusiin käytäntöihin perehdytetään. 
 

 
 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
Johtaja ja vastaavat ohjaajat, ohjaajat, talousapulainen ja kokki 
  

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Ulla Lamberg 02 2625 711 

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina jos toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakastur-
vallisuuteen liittyviä muutoksia johtajan ja.vastaavien ohjaajien toimesta ja käydään läpi henkilökunta kokouk-
sessa.. 

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

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 
Moikoisten lastenkodin omavalvonta suunnitelma on nähtävillä lastenkodin Ilmoitustaululla, perehdytämiskansi-
oissa osastoilla, ja Turun www.sivuilla. 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

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 tai kipu. 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Palvelun tarve arvioidaan yhdessä lasten asioista vastaavn sosillatyöntekijän kanssa ja se kirjataan asiakassuun-
nitelmaan vähintään kerran vuodessa, mutta aina tilanteen muuttuessa tarvittaessa. Asiakasperheen näkemykset 
ja mielipiteet huomioidaan yksilöllisesti työskentelyn suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa. 
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 



 

5 

 
Asiakas on mukana laatimassa suunnitelmia ikänsä ja kehitystasonsa mukaan. Samoin hänen vanhemmillaan ja 
lähipiirillä on on mahdollisuus osallistua palavereihin. 
 

Asiakassuunnitelma 
 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta kos-
kevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntou-
tumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle 
laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapah-
tuvista muutoksista. 

Miten asiakassuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Asiakassuunnitelman laatimisesta vastaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja se laaditaan yhteistyössä 
asiakkaan kanssa. Asiakassuunnitelman toteutumisen seurannasta vastaa asiakkaan osaston hoito- ja kasvatus-
henkilöstö.  
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee asiakassuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 
Asiakassuunnitelma on kirjattuna efficaan. Lisäksi asiakassuunnitelmat käsitellään osastokokouksissa.  
 
 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §) 
Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle laaditaan hoito- ja kas-
vatussuunnitelma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuun-
nitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitseman hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakas-
suunnitelmassa on määritelty sijaishuollon tarkoituksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täy-
dentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä. 
Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen 
huoltajille. 
 

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Lapsen omahoitaja laatii hoito- ja kasvatussuunitelma, jossa huomioidaan sekä lapsen että vanhemman äänet. 
Hoito- ja kasvatussuunnitelma ohjaa lastenkodissa tapahtuvaa työskentelyä. Hoito- ja kasvatussuunnitelman to-
teutumista seurataan osastopalavereissa säännöllisesti, jolloin koko työryhmä pääsee osallistumaan toteutumisen 
arviointiin ja suunnitelman laadintaan. vanhemmat saavat suunitelman kirjallisena. Hoito – ja kasvatusuunnitel-
maan tehtyjä tavoitteita tarkistetaan lapsen ja vanhempien kanssa 2 kk välein.  
 

Asiakkaan kohtelu 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapau-
teen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän 
suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 
itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiak-
kaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, va-
pautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elä-
mään? 
 
Lasten yksityisyyttä vahvistetaan tarjoamalla jokaiselle lapselle oma huone lapselle, jonka sisustukseen hän voi 
vaikuttaa..  
Lapsen hoito- ja kasvatussuunnilmissa otetaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ja toteutetaan niitä eri mene-
telmin rakentaen lapsen arjesta ennakoitu, turvallinen ja hoidollinen. Osallisuutta ja vapautta päättää omista joka-
päiväisistä toimista vahvistetaan muun muassa sillä, että lapsella on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti kaikkiin itseään koskeviin palavereihin ja osastolla järjestetään myös lasten kokouksia.  
Lapsilla on vapaus liikkua muualla sovitusti, ellei erillistä rajoituspäätöstä ole tehty. Lapsen itsemääräämisoikeu-
teen puuttumisesta tehdään aina päätös. Kiinnipitotilanteista tehdään erillinen selvitys laitoksen johtajalle ja sosi-
aalityöntejälle. Lasta kuullaan hänen ikänsä ja kehitystahonsa mukaisesti ennen häntä koskevien päätösten tekoa. 
 
 
 

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. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämis-
oikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 
Rajoitustoimenpiteitä käytetään vain silloin kun se on välttämätöntä lapsen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 
kannalta.Yksikössä toimitaan lastensuojelulain mukaisesti. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä teh-
dään aina päätös.Rajoitustoimenpiteiden tekeminen on osana perehdytysohjelmaa. 

 

Asiakkaan kohtelu 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäon-
nistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vas-
tuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopi-
mukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muis-
tutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta koh-
taan. 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, 
jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa 
käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 
Asiakasta kohdellaan kunnioittavasti .Asiakasta mahdollisesti kohdannut epäasiallinen kohtelu otetaan vakavasti 
ja pyritään käsittelemään välittömästi.Asiakkaalla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja viedä asioita osaston vastaa-
ville ja johtajalle. He vastaavat osastojen toiminnasta ja selvittelevät esiin tulleita epäkohtia. Asiakkaalla on mah-
dollisuus tehdä asiasta muistutus, johon vastataan kirjallisesti. Toimintatapoja muutetaan, mikäli toiminnassa 
todetaan epäammatillisuutta. Rajoituspäätökset ovat valituskelpoisia, lapsella ja huoltajalla on mahdollisuus 
tehdä kantelu sosiaaliasiamiehelle. 
 

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. 
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Palautteen kerääminen 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Mi-
ten asiakaspalautetta kerätään? 
Asiakaspalutetta kerätään henkilökohtaislla tapaamisilla arjessa jatkuvasti.  Talossa on myös palautelaatikko, jo-
hon voi laittaa palautetta kirjallisesti.  
Hyvinvointitoimialaala toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskysely, jonka yhteydessä laitos on kerännyt ky-
selyn muodossa palautetta omasta toiminnastaan. 
Palautetta voi antaa myös sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla.(www.turku.fi/paikalla palaute - palvelu, pape-
risella palautelomakkeella tai suusanallisesti (  nämä palautteet kirjataan sähköiseen palveluun) 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
Asiakaspalautteet käydään läpi palvelualueen johtoryhmässä, esimiespalavereissa ja yksikköpalavereissa henki-
lökunnan kanssa. Arjessa saatua palautetta käymme läpi välittömästi / mahdollisimman pian sen saatuamme per-
hetapaamisissa, osastokokouksissa ja henkilökuntapalavereissa. Tuolloin mietitään asiakaspalautteista noussei-
den ideoiden hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
Moikoisten lastenkodin johtaja Ulla Lamberg, sijaishuolon toimistopäällikkö Eira Virolainen tai palvelualuepääl-
likkö Sirpa Kuronen  
Muistutukset lähetetään kirjallisina Hyvinvointitoimialan kirjaamoon. 
 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Sari Huusko  p.02 2626171 / 040 8372013, puhelinajat ma – to 10.00 – 12.00 
Hän neuvoo asiakkaita asiakalain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen tekemisessä ja tiedot-
taa oikeuksista. Hän toimii asiaakaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien 
ja aseman kehitystä kunnassa. Hän antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista / kanteluista kaupunginhallituk-
selle. 
 
Muistutus tehdään vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeelle, joka on sähköisessä muodossa. Muistutuksena 
käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi tulkita sellaiseksi. 
Muistutus tehdään Moikoisten johtajalle. Se toimitetaan kirjaamoon kirjallisena. 
palvelualue johtaja (Kuronen) vastaa siihen kohtuullisessa ajassa (enint. 1 kk) Muistutukseen vastataan kirjeitse. 
 
Asiakasperhe voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), Lounais – 
Suomen aluehallintavirastoon (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille. 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
      

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan 
toiminnan kehittämisessä? 
 
Kantelu ja muistutus merkitään JoutseNettiin. laitoksen johtaja selvittää tapahtumien kulun ja vastaa kirjallisesti 
kanteluun. Kantelu käsitellää työryhmässä ja toimitetaan sijaishuollon toimistopäällikölle.  
Yksikössä mietitään asiakasprosessin kulku ja nietitään jatkotyöskentelyä asiakaslähtöisemmin.. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Tavoiteaika on 14 vrk (enint 1 kk) 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 
Lapselle aaditaan yksilölliset hoito- ja kasvatussuunnitelmat asiakassuunnitelman lisäksi ja ne tarkistetaan sään-
nöllisin väliajoin.Suunnitelmissa huomiodaan lapsen erityistarpeet ja perhe ja lapsen lähiverkosto otetaan mu-
kaan työskentelyyn. Verkostoitumien terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntotuspalveluiden ja kolmanne 
sektorin ja varhaikasvatuksen ja koulutoimen kanssa tavoitteena lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin hyvinvointi 
ja kuntoutuminen      

http://www.turku.fi/paikalla
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b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
 
Lasten terveitä elintapoja, liikkumista ja ulkoilua tuetaan jokaisen lapsen erityistarpeet huomioiden.Lapsella on 
mahdollisuus jatkaa jo aloitettua harrastustaan ja lasta tuetaan uuden harrastuksen aloittamiseen.      
 

 Hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan seurataan säännöllisesti yhteistyössä muiden lasta hoitavien tahojen kanssa 
päivittäin sekä seurantapalavereissa.. Seuranta toteutetaan yhdessa asiakasperheen kanssa.  
 

Ravitsemus 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen 
tasoa? 
 
Omavalmistyuskeittiössä työskentelevä kokki suunnittelee ja  valmistaa aeriat huomioiden eri ikäisten lasten ra-
vitsemusvaatimukset ja erityisruokavalioiden tarpeet. osasto henkilökunta valvoo lasten riittävän ravinnon ja nes-
teen saannin. 
Lastenkodin ruokailut ovat rytmitetty seruaavasti: aamupala klo 6-8, lounas klo 11, välipala klo 14-15, päivällinen 
klo 15.30, iltapala klo 19-20. Lasta ohjataan monipuoliseen ja terveelliseen ruokavalioon. Lisäksi lapsella on  
neuvola- ja kouluterveydenhoidon seuranta ja tarvittaessa yksilölliset painon seurannat. 
 

Hygieniakäytännöt 
 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäy-
tännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sai-
rauksien leviämisen estäminen. 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygie-
niakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 
Lastenkodissa on Hyton hygieniaohjeistus käytössä; käsidesit, käsipaperit ja rullapyyhkeet ovat käytössä. Epide-
mia-aikana on käytössä tiiviimpi kosketuspintojen puhdistus. Lastenkodissa käytetään kertakäyttöisiä siivouslii-
noja. 
Lastenkodissa talousapulaiset huolehtivat hygieniasta. Arjessa käsien pesu ja käsidesin käyttö. keittiöllä omat 
hygieniakäytännöt ja hygieniapassivaatimus. 
Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan yksilökohtaisesti ja käytäntöjaä tarkistetaan päivittäin arjessa. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden ham-
mashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös 
äkillisen kuolemantapauksen varalta. 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaan-
hoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 
Asiakkaiden sairaanhoito sekä hammashoito järjestetään kunnallisten terveyskeskus- ja hammashoitopalvelui-
den kautta, jonne yhteys kiireettömissä tapauksissa. Kiireellisestä sairaanhoidosta huolehtii Turun kaupungin 
yhteispäivystys ja särkytapauksissa särkypäivystykseen.  
Äkillisissä kuolemantapauksissa yhteydenotto hätäkeskukseen, jossa jatketaan tilanteen hoitamista. Oma yk-
sikkö on yhteydessä vainajan omaisiin. 
 Yksiköissä on esillä myös yleinen hätänumero sekä yksikön osoitetiedot mahdollista hätätilannetta varten.  
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 

Pitkäaikaissairaiden osalta asiakkalla on pääsääntöisesti olemassa oleva hoitokontakti, josta saadaan hoitooh-
jeet. Yksiköstä tiivis yhteistyö hoitavaan tahoon konsultaatiot / hoitoneuvottelut hoitavan tahon kanssa.Osastolla 
seurataan hoidon toteutumista ja vaikuttavuutta. Dokumentointi Effica – järjestelmään.       
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 
Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa osaston lääkekoulutuksen saanut henkilökunta 
 

Lääkehoito 
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Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n 
Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä 
vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan 
ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan 
nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
Lääkehoitosuunnitelma on kaikkien luettavissa osaston lääkekaapissa ja se kuuluu uuden työntekijän perehdy-
tykseen Lääkehoitosuunnitelma päivitetään tarvittaessa tai kerran kahdessa vuodessa.      
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta 
 
Osastolla on lääkevastaavat, jotka vastaavat, jotka vastaavat kokonaisvaltaisesti lääkehoidosta osastolla. mm. 
dosettiin jaettavista lääkärin määräämistä lääkkeistä.Lääkehoitoon osallistuvat hänen lisäkseen muut lääke 
osaamiskoulutuksen saaneet ohjaajat ja he arvioivat lääkkeiden vaikuttavuutta yhdessä.                               
Kaikki ohjaajat suorittavat lääke osaamiskoulutuksen, joko LOVEn tai miniLopin. 
 
 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tar-
vita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonai-
suudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä 
yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan? 
Asiakkailta pyydetään lupa tietojen jakamiseen ja pyytämiseen muilta tahoilta. 
Tiedonkulku ja yhteistyö asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijien kanssa toteutetaan muun muassa 
moniammatillisissa verkostopalavereissa, palavereissa, puhelinkontakteissa, omahoitajan  mukana  ololla asiak-
kaan kontrollikäynneillä eli verkostoitumalla lapselle tärkeiden yhteityötahojen kanssa avoimest ja perhettä kun-
nioittaen ja heidän kanssaan yhteistyössä toimien.      
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturval-
lisuusvaatimuksia? 
 
Kaupunkitasolla on määritelty ulkopuolisten hamkintojen kilpailutuksista. 
Lapsen / nuoren sosiaalityöntekijä vastaa muista hankinnoista / palveluista ( terapia, tukihenkilö jne.) 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja 
toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumistur-
vallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asia-
kasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille 
edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäk-
käästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäk-
käiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 
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Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden 
asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 
Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua asiakasturvallisuudessa havaitsemiin epäkohtiin ja toedottaa 
niistä muulle henkilökunnalle. 
 
Joka yksikköön on laadittu turvallisuusopas ja-suunnitelma, joihin on koottuna (asiakas)turvallisuuteen liittyvät 
asiat. 
 
Turvallisuusohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden aiheuttamat 
seuraamukset.  
 
Paloturvallisuuteen liittyvät toiminta-ohjeet ja paloturvatekniikka ohjeistus; miten ennaltaehkäistään tulipaljon 
syntyminen (=paloturvallinen käyttäytyminen ja toiminta) ja miten toimitaan tulipalon syttyessä (> hälytys, 
evakuointi ja alkusammutus). Miten minimoidaan syntyneet vahingot. 
 
Palosammutus koulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille.  
Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä. 
 
Henkilöturvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten vartiointi, hälytys ja turvahälyttimet on ohjeistettu ja niistä on laadittu 
kirjalliset ohjeet yksiköissä.  
Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen asiaskasperheen tai ulkopuolisen henkilön aiheuttamassa 
vaaratilanteessa.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet) 
Toiminta-ohjeet ja koulutus sähkö-, vesi-, hissi ym. ongelmien sattuessa eli kiinteistöturvallisuus 
 
 
Lastenkodissa on turvallisuusopas, pelastusuunnitelma ja turvallisuusryhmä. Paloilmoitusjärjestelmä on auto-
maattinen. Hyton organisaatiossa on oma turvallisuussuunnittelija, joka kouluttaa henkilökuntaa säännöllisin vä-
lein sekä koordinoi eri tahojen yhteistyötä 
 
 Yksiköt Käyttävät vartiointipalveluja tai poliisia tarvittaessa. 
 
Asiakkaalle hankitaan edunvalvonta tarvittaessa. 
 

Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa 
päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-
suuslaki. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. 
Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalve-
luja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön ra-
kenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyt-
töön. Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, 
työtehtävät, henkilöstömitoitus ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös 
tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
b)  

Yksikössä toimii 2 yöhoitajaa,1 lastenhoitajaa, 10 ohjaajaa.       
 

c) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 
Sijaisten hankinnassa käytytään harkintaa huomioiden riittävä henkilökuntamäärä sekä riittävä ammattitaito hoi-
don laadun ja asiakasturvallisuuden saavuttamiseksi. 
 

d) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
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e)  
Huolehditaan lain vaaatimista henkilökuntaresursseista ( määrä ja koulutus). Tarvittaessa voidaan palkata yli-
määräinen henkilö ja käyttää ylimääräistä palkkaamislupaa. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden 
että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työs-
kenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksi-
köllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottami-
nen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet  
 

Kelposuuslaki määrittää kelpoisuusvaatimukset.  
Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan tutkinto- ja työtodistukset sekä lasten kanssa työskentelevien rikosrekiste-
riote sekä todistus terveystilasta. 
Pääsääntöisesti pyritään palkkaamaan alan ammattilaisia tai opiskelijoita sijaisuuksiin. 
Sijaisten käytössä noudatetaan hyvinvointitoimialan ja kaupungikitason ohjeistusta. 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien 
soveltuvuus ja luotettavuus? 

 
Sijaisia ja vakituisia työntekijöitä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemukseen ja asen-
noitumiseen ja vuorovaikutustaitoihin.  
 
 

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

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakas-
tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 

 
Jokaisella osastolla on perehdytyskansio uusien työntekijöiden, sijaisten ja opiskelijoiden perhdyttämiseksi. vuo-
rossa oleva henkilökunta ohjaa ja perehdyttää vuorossaan. 
Uudet työntekijät ja opiskelijat allekirjoittavat ja lukevat käyttäjäsitoumuksen  työsuhteen / harjoittelun alkaessa. 
 Tietoturva- ja tietosuoja ohjeet löytyvät Metkusta. 
 Uudet työntekijät perehdytetään asiakastietojärjestelmään, jokainen vastaa omista kirjoituksitaan. 
Tietohuoltopäiviä on säännöllisesti. 
 Jokainen henkilökuntaan kuuluva tekee vuosittain Tietoturvakoulutuksen (Navisec), josta tulostetaan todistus 
hyväksytystä suorituksesta. 
 Laitoksessa on uudelle työntekijälle annettava perehdytyslomake, josta hän yliviivaa kohteet, kunnes kaikki 
asiat on sisäistetty. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
 

Hytolla on oma koulutuskalenteri, josta jokainen työntekijä voi valita itselleen tarpeellisen koulutuksen. Työntekijä 
osallistuu koulutukseen esimiehen hyväksynnällä ja täydentää esimiehen kanssa omaa osaamisprofiiliaan henki-
lökohtaiseen SapHr-osioon. Kehityskeskusteluilla haetaan kullekin yksilöllisesti omia koulutussuuntia. Henkilö-
kunnan kouluttautumiselle ollaan avoimia. 
 

Toimitilat 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytön periaatteista. Suunnitel-
massa kuvataan mm.asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huonei-
siin tai miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Omaisten yöpyminen, jos mahdollista. 
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
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- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet 
 
Talossa on kaksi osastoa. Jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustukseen hän voi itse vaikuttaa. Osastolla 
olevat tilat henkilökunnan toimistotilaa lukuunottamatta ovat lasten käytössä.Omaiset voivat vierailla osastolla 
sovitusti.Lapset voivat itse vaikuttaa  huoneensa sisustukseen 
Lisäksi osastolla on henkilökunnan huone, yhdistetty keittiö – olohuonetila, kylpyhuone  ja Wc:t. Talon alakerrok-
sessa ovat henkilökunnan pukuhuoneet,wc sekä kokoustila. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Talousapulaiset vastaavat tilojen siivouksesta. Nuoret imuroivat huoneensa kerran viikossa. Pääsääntöisesti 
nuoret pesevät omat pyykkinsä. Laitoksessa käytetään tekstiilihuollon palveluja esim. 
liinavaatteiden ja mattojen pesussa 
 

Teknologiset ratkaisut 
 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja 
kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, 
ovatko kamerat tallentavia vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden 
asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankin-
taan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
Lastenkodissa on henkilöturvallisuusjärjestelmä. Hälytys menee vartijalle.Tulipalosta menee ilmoitus suoraan 
palolaitokselle paloillmoitinjärjestelmän kautta. 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaami-
nen varmistetaan? 
 
Yleisissä tiloissa on alkusammutusvälineet. Ammattitaitoinen henkilökunta on kouluttautunut alkusammutuk-
seeen ja ensiapuun ja heillä on käytössään henkilöturvahälytin. Palohätyksistä ilmoittaa paloilmoutsjärjestelmä, 
josta on suora yhteys palolaitokselle. Henkilökunta on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Laitteita testa-
taan säännöllisesti 1 x kk.  
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä 
ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa 
laissa (629/2010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, ve-
rensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet 
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukai-
nen toteutuminen? 
 
Toteutuminen varmistetaan terveydenhuollon henkilöstön kanssa yhteistyössä jokaisen henkilökohtaisen tar-
peen mukaan räätälöidysti sekä sieltä saatujen ohjeiden mukaan. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.  
 
Jos lastenkodissa on lastenkodin omia laitteita tai tarvikkeita (esim. verensokerin mittauslaitteet) henkilökuntaa 
huolehtii välineistä. Jos lastenkodissa on liikuntarajoitteisen apuvälineitä, Apuvälinelainaamo hoitaa lastenkotien 
osalta huollot yms. 
 

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 tietojen hävittämiseen, 
joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten hen-
kilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus 
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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 potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja 
siten eri käyttötarkoitukseen 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 omavalvonta-
suunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelun-
antaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama 
voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta 
tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötie-
tolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekiste-
röidyn 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 korjaa-
misvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kiel-
täytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen 
perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tieto-
jenkäsittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasia-
kirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot 
ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 

 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viran-
omaismääräyksiä? 

 
Työntekijä allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen ja vaitiolositoumuksen. Jokainen työntekijä kirjautuu omalla roolil-
laan/ tunnuksillaan asiakastietojärjestelmään. Kirjauksen allekirjoittanut henkilö vastaa kirjoittamastaan tekstistä. 
Lokitietoja tarkistetaan säännöllisesti. Asikklla on mahdollisuus näähdä häntä koskevat kirjaukset ja henkilökun-
nalla on valmiudet opastaa heitä tarvittaessa. 
 

c) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä pe-
rehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 
 

Jokainen työntekijä ja harjoittelija saa taloon tullessaan perehdytyksen. Täydennyskoulutuksiin osallistutaan tar-
vittaessa. 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpitei-
den toteuttamisesta 
 
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. 
 
 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskienhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet käsitellään viipymättä ja laaditaan 
aikataulu korjaavien toimenpiteiden korjaamiseksi. 
 
 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 
12.02.2018 
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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 asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, 
jotka toteutuvat palvelun käytännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita ky-
seisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä pois-
taa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa 
koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 


