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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
Vammaispalvelut 
 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
Toimintayksikön nimi 
 

Vammaispalvelujen asunnot/ Kurjenkallion asunnot, Tervahovin asunnot ja Vammais-
palvelujen ohjaajat 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
 

Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
 

Kehitysvammaisten asumispalvelut 
 

Toimintayksikön katuosoite 
 

Kurjenkallion asunnot, toimisto: Suksikuja 1 K 50- 51 
20720 Turku 
 
Tervahovin asunnot, toimisto: Merimiehenkatu 9 J 158 
20810 Turku 
 
Vammaispalvelujen ohjaajat, toimisto: Toivolankatu 12 
20810 Turku 

 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 
 

Turku 
 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
 

Jari Kuisma, Vastaava ohjaaja, 040-3564739 
 
3.10.2018 
 

Puhelin 
 

Kurjenkallion asunnot: 050-3967130 
Tervahovin asunnot: 050-3967145 
Vammaispalvelujen ohjaajat: 040-1842603,  
044-9072165, 050-5955034 

Sähköposti 

kurjenkallio@turku.fi 

tervahovi@turku.fi  
 
jari.kuisma@turku.fi 
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

Turun kaupungin visio vuoteen 2029: 
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jos-
sa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. 
Koko henkilöstöä koskevat toimintalupaukset on sisällytetty kaupunkistrategiaan kolmen otsikon alle: 

- Asukas- ja asiakaslähtöisyys  
- Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 
- Uudistuminen ja yhteistyö  
 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
- Tavoitteena on turvallisen ja laadukkaan asumisen järjestäminen kehitysvammaisille aikuisille. 

Toiminnalla tuetaan asukkaiden itsenäistä selviytymistä elämän kaikilla alueilla.  
- Asukkaita kunnioitetaan ja arvostetaan sekä kohdellaan tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti. Asuk-

kailla on oikeus ilmaista mielipiteitään ja oikeus päättää itse omista asioistaan. Asukkailla on oi-
keus yksityisyyteen.  

- Palvelut sekä tuki ja ohjaus toteutetaan yksilöllisesti kuntoutus- ja palvelusuunnitelman sekä 
asiakassuunnitelman mukaisesti. Ohjaajat tukevat asukkaiden vahvuuksia, voimavaroja ja 
osaamista ja asukkaita kannustetaan ja rohkaistaan itsenäiseen selviytymiseen. 

- Asukkaiden asioita käsitellään luottamuksellisesti, yksilöllisesti ja asukkaiden toiveita kunnioitta-
en.   

Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 
- ammatillisuus 
- toimimme kestävän kehityksen mukaisesti ekotukihenkilöiden opastuksella ja tavoitteenamme 

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

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

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 

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, analysoin-
ti, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen.  
 

Yksiköidemme toimenpiteitä riskinhallintaan liittyen: 
 
-Vaarat ja haitat ohjelma  
-HaiPro (potilasvahinkoilmoitus, läheltä piti -tilanteet ja vahingot) 
-Lääkehoidon vaaratilanteiden ennaltaehkäisy 
-Turvallisuus ja pelastuskoulutukset henkilöstölle 
-Rekrytointi (koulutus ja työkokemus ym. varmentaminen) 
-Perehdytyskansio 
-Uuden työntekijän työhöntulotarkastukset ja säännölliset terveystarkastukset 
-Testien suorittaminen (hygieniapassi, lääkehoidon osaamisen varmentaminen ym.) 
-Tilojen ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen 
-Sijaisjärjestelyt  
-Asukkaisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy: (Love, HaiPro, lakisääteiset täydennyskoulu-tukset, rapor-
tointi ja tiedonkulku, asiakastietojärjestelmän, Effican, käyttö)  
-Yhteistyö ja avoin vuorovaikutus omaisten ja muiden toimijoiden kanssa 
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Riskien tunnistaminen, käsitteleminen sekä korjaavat toimenpiteet 

 
Epäkohtien, laatupoikkeamien sekä riskien kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa ilmeneviä hait-
tatapahtumia ja läheltä piti -tilanteita HaiPro-ohjelman sekä Vaarat ja haitat kartoituksen avulla.  
 
Poikkeamat käsitellään ohjatun asumisen palavereissa yhteisesti esimiehen kanssa. Yksikössä järjeste-
tään asukaspalavereita, joissa keskustellaan epäkohdista asukkaiden näkökulmasta sekä mietitään, 
miten näitä tilanteita ennaltaehkäistään sekä miten toimintaa voidaan kehittää. 
Asukaskohtaiset muutokset kirjataan asiakastietojärjestelmään ja huolehditaan siitä, että kaikki asian-
omaiset saavat tästä tiedon. Yleiset muutokset työskentelyssä kirjataan toimintaohjeisiin / yleisraporttiin 
ja niistä keskustellaan yhdessä henkilöstön ja tarvittaessa omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 

Kehitysvammaisten asumispalvelujen omavalvontasuunnitelman pohjatyö on tehty laatimista varten 
kootussa työryhmässä, jonka jälkeen jokainen yksikkö on laatinut yksikkökohtaisen omavalvontasuunni-
telman. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 

Jari Kuisma, Vastaava ohjaaja, 040-3564739, jari.kuisma@turku.fi 
 
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 

Ohjatun asumisen omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa, jos toiminta 
muuttuu. 

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

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön seinällä, näkyvällä paikalla. 

 
 
 
 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 
 
Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan moniammatillisessa tiimissä kuntoutus- ja palvelusuunnitelman 
yhteydessä. Asiakkaan itsensä lisäksi tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, lääkäri ja psykologi. Mukana voi 
olla myös asiakkaan mahdollisesti toivoma edustaja kuten perheenjäsen tai muu läheinen sekä ohjaaja 
esimerkiksi asumisyksiköstä ja työtoiminnasta. 
 
Päätöksen asumispalvelusta tekee Vammaispalvelujen /Paletin sosiaalityöntekijä. 
 
Yksikössä tehdään asiakaskohtaiset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan pohjautuvat asiakassuunnitel-
mat yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. 
Ohjaajat tekevät noin puolivuosittain yhteenvedon asukkaan tilanteesta ja tämä otetaan huomioon 
suunnitelmaa arvioitaessa.  
 
Asiakassuunnitelma löytyy Effica -asiakastietojärjestelmästä. Jokainen työntekijä tutustuu asiakkaiden 
kuntoutus- ja palvelusuunnitelmiin ja toimii niiden suunnitelmien mukaisesti. Myös uudet työntekijät pe-
rehdytetään asiakaskohtaisiin suunnitelmiin.  
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Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen 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 asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumis-
taan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
 

Asiakas saa esittää kykyjensä mukaan omia toivomuksia asiakassuunnitelman yhteydessä. Kaikki toi-
minta on asiakaslähtöistä. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Asiakkaalla on oikeus oh-
jaajien tukeen. 
 
Asuminen on turvallista ja asiakkaalla on oma koti, joka on omannäköinen sekä vapaus kulkea. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuol-
lossa 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 mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunni-
oittaen. 
 

Ohjatussa asumisessa asiakkaiden tulee noudattaa yksikössä sekä taloyhtiössä voimassa olevia sään-
töjä. Kunkin asiakkaan tulee kunnioittaa muita asiakkaita sekä työntekijöitä. 
 

Ohjatussa asumisessa ei saa käyttää rajoittamistoimenpiteitä. Rajoittamisen sijaan tärkeää on etukä-
teen suunnittelemalla ja sopimalla varmistaa yhteisten pelisääntöjen ymmärtäminen ja molemminpuoli-
nen kunnioitus. Jokaisella on oikeus tehdä päätöksiä itse, vaikka ne vaikuttaisivatkin toisesta epäviisail-
ta. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus ja oikeus saada tukea päätöstensä vahvistamiseksi.  
 
Jokaista asiakasta kohdellaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti. Asiakkaan epäasiallinen kohtelu ei ole 
sallittua. Toimintamalleista keskustellaan ja uusia työntekijöitä perehdytetään asiallisen kohtelun peri-
aatteisiin. 
 
Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle ja tapahtuneesta keskustellaan asianomaisten 
kanssa, työyhteisössä ja tarvittaessa omaisen kanssa. Pyydetään anteeksi. 
Epäasialliseen kohteluun puututaan, huomautetaan ja annetaan tarvittaessa kirjallinen varoitus.  
 
 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laa-
dun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 
 

Palvelun sisältöä ja laatua seurataan keräämällä palautetta asukkailta ja omaisilta. Palautteiden kerää-
misen keinoja voivat olla esimerkiksi: 
 
-  Asiakaskokoukset 
-  Asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyt 
-  Nimettömänä annettu asiakaspalaute  
- Jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa myös sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla 
(www.turku.fi / Paikalla palaute- palvelu) tai paperisella palautelomakkeella sekä suusanallisesti (nämä 
palautteet kirjataan ylös ja lisätään sähköiseen palveluun). 
-  Henkilökunnalle suoraan esitetyt toivomukset kirjataan muistiin ja otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon toimintaa suunniteltaessa. 

http://www.turku.fi/
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Palautteet käsitellään yksiköissä palautteen saapuessa. 
Toimintaa kehitetään, arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa palautteiden perusteella. 
Nimellä tulleeseen palautteeseen vastataan joko suullisesti tai kirjallisesti sekä mahdollisimman nope-
asti. 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 
Muistutuksen vastaanottaja: 

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kirjaamo 
Yliopistokatu 30, 2. krs 
PL 670 
20101 TURKU 
 
Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 

 

Sari Huusko 
p. 02-2626171, ma - to klo 10 - 12 
 
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Hän avustaa tarvittaessa sosi-
aalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä. 

Sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa toimeentulotuki, lastensuojelu, päihdehuolto, vanhusten-
huolto, vammaispalvelut, kotihoito, omaishoidon tuki, lasten päivähoito ja lapsen huoltoon ja elatukseen 
liittyvät kunnan palvelut. 

Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. 
 

Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 
 

Kuluttajaneuvonta on maksuton julkinen palvelu, josta saa ohjeita ja apua kuluttajan oikeuksiin liittyvissä 
asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Kuluttajaneuvonta voi muun muassa sovitella kulutta-
jan ja yrityksen välistä riitaa. 

Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero on 029 553 6901, www.kuluttajaneuvonta.fi 

Kuluttajaneuvonta on osa kansalaisten oikeusturvaa. Kuluttajaneuvonta on maistraattien tehtävä, jonka 
ohjaus ja valvonta kuuluvat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 

 
Yksikön toimintaa koskevien muistutusten, kantelujen- ja muiden valvontapäätösten käsittely ja 
huomiointi toiminnan kehittämisessä: 
 
Yksikön toimintaa mahdollisesti koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin vastataan hyvinvointitoimialan 
toimintaohjeiden mukaan. Asia selvitetään yksikön esimiehen kanssa. Selvitys tilanteesta toimitetaan 
palvelualuejohtajalle, joka lähettää vastauksen muistutuksen tekijälle. Kanteluista selvitykset lähetetään 
edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, joka antaa asiassa päätöksen. Valvontapäätökset käy-
dään läpi ohjatun asumisen palavereissa ja toimintaa muutetaan päätöksen mukaan. 
 
Tavoiteaika muistutusten käsittelyssä on 1kk. 
 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)  

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta   
 

Asiakkaita ohjataan elämän eri osa-alueiden hallinnassa. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen 
selviytyminen arjessa. Asiakasta tuetaan ja rohkaistaan hänen omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa 

http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/
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kautta. 
 
Asuminen on mahdollisimman normaalia koti-elämää sisältäen kaikkia elämisen arkeen kuuluvia asioi-
ta. Asiakasta tuetaan mm. siivouksessa, ruoanlaitossa, vaatehuollossa, ostoksissa sekä henkilökohtai-
sessa hygieniassa. Häntä ohjataan tarvittaessa hoitoon sekä varmistetaan, että annettuja hoito-ohjeita 
noudatetaan ja lääkkeet tulevat jaetuiksi ja otetuiksi.  
 
Asiakasta ohjataan raha- ja toimeentuloasioissa. 
 
Sosiaalisia suhteita kehitetään erilaisten yhteisten matkojen, lomien ja muiden yhteisten tapahtumien 
(teatteri, elokuvat, juhlat) kautta. Sosiaalisia suhteita ylläpidetään ennen kaikkea yhteisen tekemisen ja 
ajanvieton kautta. Myös jokaisen asiakkaan henkilökohtaisia ihmissuhteita kunnioitetaan ja tuetaan.   
 
Asiakkailla on mahdollisuus liikkua vapaasti.  
 
Henkilökunnan tulee noudattaa työssään asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpitävää ja edistä-
vää työotetta. Asiakasta ei saa passivoida esim. tekemällä asioita asiakkaan puolesta. 
 
Ohjaamis- ja auttamismenetelmiä sekä tavoitteita kartoitetaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisiä 
kuntoutus- ja palvelusuunnitelmia sekä asiakassuunnitelmia tehtäessä.  Näin ohjaajat voivat toimia ta-
voitteellisesti. Ohjaajien tulee huolehtia suunnitelmien arvioinnista ja päivittämisestä tarpeen mukaan.  
 

Ravitsemus 
 

Kurjenkallion asunnot:  
 
Arkisin asiakkaat, jotka käyvät töissä, saavat lounaan työpaikalla. Asiakkaat, jotka eivät ole töissä, ruo-
kailevat omassa kodissaan tai yhteisissä tiloissa. Ruokaa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä.   
Aamupalaa tehdään yhteisesti toimiston tiloissa. Osa asiakkaista tekee aamupalan itse. Iltaruoat hoide-
taan itsenäisesti tai tarvittaessa yhteistilassa ohjaajan avustuksella. 
 
Viikonloppuisin osa asiakkaista hoitaa ruokahuollon itsenäisesti ja halukkaiden kanssa tehdään ruokaa 
yhdessä tai käydään jossain syömässä.  Ruokaostokset tehdään joko itsenäisesti tai ohjaajan avustuk-
sella. Yhteinen viikonloppuruokailu järjestetään yhteistiloissa, jolloin osallistuminen on vapaaehtoista ja 
lasku jaetaan osallistujien kasken. 
 
Tervahovin asunnot: 
 
Tervahovissa on osalla asiakkaista yhteisruokailu. Asiakkaat valmistavat itsenäisesti ruuan. He käyvät 
kaupassa (tili lähikaupassa), valmistavat ruuan ja huolehtivat siivouksesta ohjaajan avustuksella.  
 
Ruoasta päätetään yhdessä ja se myös valmistetaan porukalla. 
 
Ohjaajien vastuulla on valvoa, että asukkaat saavat monipuolista ja ravitsevaa ruokaa. 
 
Asiakkaat syövät päivällisen lisäksi yhdessä aamupalan sekä iltapalan. Lounas syödään työpaikalla tai 
kotona. 
 
Ruokailut ja ruoan valmistus tapahtuvat asumisyksikön yhteistiloissa.  
 
Erityisruokavaliot huomioidaan. Asiakkaat saavat ohjausta erityisruokavalioihin sopivien tuotteiden os-
tamisessa sekä valmistamisessa. 
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Hygieniakäytännöt 
 

Ohjatun asumisen asiakkaat asuvat hyvin itsenäisesti, jolloin ohjaajien tehtävänä on yksilökohtainen 
ohjaus ja neuvonta.  
 
Yksiköissä noudatetaan hyvää käsihygieniaa, jolla pyritään vähentämään mikrobien siirtymistä. Henki-
löstö osallistuu hygieniakoulutuksiin. Epidemiatilanteissa otetaan yhteys kunnan hygieniahoitajaan sekä 
tarvittaessa konsultoidaan Turun kaupungin infektiolääkäriä/-hoitajia. Epidemiatilanteissa tehostetaan 
käsihygieniaa ja tarvittaessa rajoitetaan asukkaiden ja /tai vierailijoiden liikkumista. 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Henkilökunta seuraa asiakkaiden terveydentilaa käytännön työssä. Tarvittavat seurantatutkimukset hoi-
detaan säännöllisin väliajoin (mm. paino, verenpaine). Henkilökunta reagoi herkästi asiakkaiden voinnin 
muutoksiin ja ne kirjataan asiakastietojärjestelmään.  
 
Terveydenhoidosta sekä sairaanhoidollisista toimenpiteistä vastaa kunnan terveyskeskus. Lääkäri te-
kee tarkastuksen ja ohjaajat toimivat lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Myös pitkäaikaissairauk-
sien hoidosta vastaa asiakkaan oma terveyskeskuslääkäri. 
 
Vammaispalveluissa on oma sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja toimii vammaispalvelun eri yksiköissä (4 
asumisyksikköä, 5 toimintakeskusta) hoitotyön asiantuntijana ja vastaa hoito- ja palveluketjun toimivuu-
desta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön suunnittelu, arviointi ja toteutta-
minen. Työnkuvaan kuuluu myös hoitotyön osaamisen kehittäminen sisältäen lähihoitajien ja muiden 
työntekijöiden ohjausta, opetusta ja neuvontaa. Toimintakykyä on seurattava koko ajan terveydenhuol-
lollisin mittauksin tai näytteiden otoin, mitkä edellyttävät yhteydenottoja ja/tai käyntejä terveysasemilla 
sekä laboratorioissa.  Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vammaispalvelujen eri yksiköiden lääkehoito-
suunnitelmista ja lääkehoidosta vastaaminen. 
 
Akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys päivystykseen ja kiireellisissä ensiaputilanteissa hätäkeskukseen.  
 
Hammashoito tapahtuu asiakkaasta riippuen joko kunnallis- tai yksityissektorilla. 
 
Asiakkaan kuollessa tehdään tarvittavat kirjaukset Effica -asiakastietojärjestelmään. Yllättävän kuole-
man ollessa kyseessä otetaan yhteys hätänumeroon ja toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asi-
akkaan arkistoitavat asiakasasiakirjat kerätään Hyton keskusarkistoon. Kuolemasta ilmoitetaan asuk-
kaan omaiselle. 
 

Lääkehoito 
 

Kunnalla on yhteinen lääkehoitosuunnitelma, jonka jokainen yksikkö täydentää omailla tiedoillaan. Lää-
kehoitosuunnitelmaan tulee kaikkien työntekijöiden tutustua. Lääkehoidon suunnitelmasta vastaa van-
hus- ja vammaispalvelujen ylilääkäri.  
 
Toimintayksikön esimies vastaa siitä, että lääkehoidon suunnittelu toteutuu käytännössä kaikilta osin 
turvallisesti ja että kaikilla on tarvittava osaaminen ja lupa toteuttaa lääkehoitoa. Ohjaajat suorittavat 
lääkehoidon osaamisen varmistamisen testin ja näytöt säännöllisesti. 
 
Lääkehoidon suunnitelmaa tarkistetaan kerran vuodessa ja päivitetään tarvittaessa mm. toimintatapojen 
muuttaessa. Lääkehoidon poikkeamista ilmoitetaan aina Haipro järjestelmässä. Poikkeamat käsitellään 
yksikössä.  
 
Yksikön asiakkaiden lääkehoidosta vastaa terveyskeskuslääkäri.  
 
Ohjaajat huolehtivat että lääkekaapit ovat asianmukaisessa kunnossa ja kaapeissa ei ole vanhentuneita 
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tai muuten tarpeettomia lääkkeitä.  
 
Asiakkaat hakevat lääkkeensä apteekista itse tai ohjaajan tuella. Osa asiakkaista jakaa lääkkeensä itse, 
osan lääkkeet jakaa ohjaaja. 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

Pohja yhteistyölle laaditaan moniammatillisessa työryhmässä kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaa tehtä-
essä (tiimi). Yhteistyötä tehdään mm. työtoiminnan ohjaajien, omaisten ja asiakkaan muun sosiaalisen 
verkoston, terveydenhuollon ammattilaisten, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden asumisyksiköiden 
kanssa. 
 
Tiedonkulun välineinä käytetään mm. sähköpostia, puhelinta sekä vammaispalvelujen sisäisessä tie-
donkulussa Effica -asiakastietojärjestelmää.  
 

 
 
 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

Asiakasturvallisuutta pidetään yllä henkilöstön säännöllisillä turvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla. Oh-
jaajien tehtävä on tiedottaa ja neuvoa asiakkaita turvallisuusasioissa. 
 
Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan myös laitteiden ja tarvikkeiden säännöllisellä huollolla (esimer-
kiksi palovaroitusjärjestelmää testataan). Henkilökuntaa perehdytetään laitteiden käyttöön. Rikkoutu-
neet laitteet poistetaan käytöstä.  
 

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

Yksiköllä on vastaava ohjaaja, jonka työpiste on pääosin Kurjenkallion asunnoissa. Lisäksi Kurjenkalli-
ossa on kaksi ohjaajaa.  
 
Tervahovin asunnoissa on kaksi ohjaajaa.  
 
Vammaispalvelujen asunnoissa on kolme ohjaajaa.  
 
Kurjenkallion ja Tervahovin asuntojen ohjaajat voivat tarpeen mukaan toimia toisen toimipisteen sijaise-
na esimerkiksi äkillisissä poissaoloissa. Näin asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät toimet 
saadaan hoidettua joko toisesta asumisyksiköstä käsin tai Vammaispalvelujen ohjaajien toimesta.  
 
Sijaisia otetaan korvaamaan vakituisen henkilöstön poissaoloja.  Koulutettujen ammattihenkilöjen puut-
tuessa lyhyt aikaisissa sijaisuuksissa voidaan käyttää alan opiskelijoita tai alalle vaadittavaa muuta kou-
lutusta omaavia sijaisia. 
 
Henkilöstön voimavarojen riittävyys varmistetaan huolehtimalla, että henkilöstöä on riittävästi ja henki-
löstö saa pitää työpäivän aikana taukoja ja työajat pysyvät kohtuullisina sekä työehtosopimuksen mu-
kaisina. Voimavaroista huolehditaan lisäksi riittävällä esimiestyöllä, työnkierrolla, vuosittain käytävillä 
kehityskeskusteluilla ja tarvittavaa täydennyskoulutusta järjestämällä sekä varhaisen tuen toimintamallia 
toteuttamalla. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Turun kaupungin rekrytointiohjetta. Lyhyempiin sijaisuuksiin 
työntekijät valitsee esimies. Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset päättää esimiehen esimies 
(vammaispalvelujohtaja).  
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Työntekijän henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan koulu- ja työtodistukset sekä aina tarkistetaan 
Valviran rekisteristä, kun kyseessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön rekrytointi.  
  
Haastattelussa käydään huolellisesti läpi työntekijän soveltuvuutta ja luotettavuutta.  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 

Vakituiset työntekijät vastaavat uuden työntekijän ja opiskelijan opastamisesta ja perehdyttämisestä. 
Apuna perehtymisessä käytetään perehdytyskansiota. Tietosuojaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen 
uuden työntekijän on suoritettava verkkotentti ja tutustuttava tietosuojamateriaaliin. Lisäksi allekirjoite-
taan vaitiolositoumus. 
 
Käytännön työhön perehdyttäminen käy parhaiten yhdessä työskentelyn kautta. 
 
Talousarvioon varataan määrärahaa henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kunnan sekä vammaispalve-
lujen koulutussuunnitelman mukaisesti osallistutaan koulutuksiin ja osallistumisia seurataan henkilöstö-
hallinnon järjestelmässä. Sisäisinä koulutuksina järjestetään muun muassa ensiapu-, turvallisuus-, lää-
ke-, palo- ja pelastuskoulutusta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja erilaisia verkkokoulutuksia hyö-
dynnetään täydennyskoulutuksessa. Lisäksi henkilöstö voi anoa omaa ammattitaitoaan ja työtä kehittä-
vään täydennyskoulutuksiin pääsyä esimieheltä. Työntekijöiltä kysytään myös säännöllisesti koulutus-
toiveista ja tarpeista. 

 

Toimitilat 
 

Kurjenkallion asunnot: 
 
Asiakkaat asuvat Turun kaupungin vuokra-asunnoissa (TVT Asunnot Oy), joihin heillä on henkilökohtai-
set vuokrasopimukset. Asuntojen koot vaihtelevat.  
 
Kurjenmäen kaupunginosassa sijaitsevassa taloyhtiössä on yhteiset saunatilat sekä pesutuvat. 
 
Yksiköllä on käytössään myös asunto, joka toimii yhteistilana. Siellä voidaan tehdä ruokaa ja viettää 
aikaa yhdessä. Asunnon erillisessä huoneessa sijaitsee ohjaajien toimisto.  
 
 
Tervahovin asunnot: 
 
Asiakkaat ovat normaalissa vuokrasuhteessa Turun kaupungin vuokra-asunnoissa (TVT Asunnot Oy). 
Jokainen voi sisustaa ja kalustaa oman asuntonsa omien mieltymystensä mukaisesti omilla tavaroillaan 
ja huonekaluillaan. 
 
Asunnot ovat yksiöitä – kolmioita. Osa asiakkaista jakaa huoneiston. Kaikissa asunnoissa on wc, suihku 
ja saunatilat, oma keittiö sekä parveke.  
 
Yksi kolmioista on yhteiskäytössä. Keittiö ja olohuone toimivat yhteistiloina, missä voi tehdä ruokaa ja 
viettää vapaa-aikaa yhdessä. Yksi huone toimii ohjaajien toimistona. Yhdessä huoneessa asuu yksi 
asukkaista. 
 
Asunnot ovat valoisia ja kodikkaita ja sijaitsevat Martin kaupunginosassa lähellä Turun keskustaa. 
 
Vammaispalvelujen ohjaajat: 
 
Vammaispalvelujen ohjaajien asiakkaat asuvat ympäri kaupunkia omissa asunnoissaan. Toimistotila on 
Toivolan toimintakeskuksen yhteydessä.  
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Siivous ja pyykkihuolto  
 
Kurjenkallion asunnot: 
 
Asiakkaat pesevät pyykkinsä joko pesutuvassa tai omassa koneessaan itsenäisesti tai ohjattuna. Asi-
akkaat siivoavat itsenäisesti tai ohjattusti. Osalla käy kerran kuukaudessa siivouspalvelu, jonka asiakas 
maksaa itse. 
 
Tervahovin asunnot: 
 
Suurimmalla osalla asiakkaista on vakituinen siivouspäivä kerran viikossa, jolloin on myös vapaapäivä 
työtoiminnasta. Tällöin siivotaan oma asunto ja yhteiset tilat. Petivaatteet ja pyyhkeet vaihdetaan joka 
toinen viikko säännöllisesti. 
 
Osa asiakkaista huolehtii pyykkihuollon omassa kodissaan itsenäisesti, osa valvotusti asuntolassa. 
 
Yhteiset tilat siivotaan kaksi kertaa viikossa asiakkaiden toimesta. 

 
Siivousvälineet, pesuaineet sekä wc- ja talouspaperit omiin asuntoihinsa asiakkaat hankkivat itse. Yh-
teistilaan ne tilataan keskusvarastolta tai hankitaan ohjaajien toimesta ja kustannukset jaetaan tiloja 
käyttävien asukkaiden kesken. 
 
Jätehuolto toimii kunnan/taloyhtiön sääntöjen mukaan. 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

Kaikki asiakkaat ovat omatoimisesti liikkuvia. Terveydenhuollonlaitteista käytössä on muun muassa 
verenpainemittarit sekä erilaisia liikkumisen apuvälineitä kuten rollaattori, pyörätuoli ja kävelykeppi. Lait-
teita hankitaan TYKS:n apuvälinelainaamosta tai asiakkaan omasta toimesta.  
 
Käyttöön tutustutaan ohjeiden ja sairaanhoitajan/fysioterapeutin asiantuntemuksen ja ohjeiden avulla ja 
tarvittaessa laitteen valmistajan opastuksella. Huolloista vastaa apuvälinelainaamo tai laitteen valmista-
ja. 
 

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. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin 
kirjattuja asiakas- ja potilastietoja.  
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Rekiste-
röidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 

Vammaispalvelun asuntojen koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus ja kaikkien tulee perehtyä 
tietosuoja-asioihin. Tietosuojamateriaali löytyy perehdytyskansiosta taikka kaupungin verkkosivuilta. 
Käytössä on tietoturva verkkokoulutus, joka jokaisen työntekijän on suoritettava vuosittain.  
 
Käytössä on Effica- asiakastietojärjestelmä. Kaikilla työntekijöillä on käytössä omat henkilökohtaiset 
Effica  - asiakastietojärjestelmätunnukset. Jokainen työntekijä vastaa omasta kirjaamisesta Efficaan. 
Henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus. 
 
Henkilöstö on perehtynyt tietosuoja-asioihin tullessaan työsuhteeseen, jolloin he saavat tarpeellisen 
materiaalin. Koko henkilöstö on suorittanut tietosuojatestin. Testin suorittaminen ja tietosuoja-asioihin 
perehtyminen vaaditaan myös opiskelijoilta.  
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Vammaispalvelujen tietosuojaseloste on nähtävissä asumisyksikön seinällä. 
 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

Sari Järvinen, 050 – 5955 028 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 
Yliopistonkatu 30  
20100 TURKU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

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

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

3.10.2018 

 

Allekirjoitus 
Jari Kuisma 
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elä-
mä, 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 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

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

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

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-
suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia 
 
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  

- Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

- Valviran määräys 4/2010: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 
 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

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

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/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 asiakokonai-
suudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käy-
tännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomak-
keen 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.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.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.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

