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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
Toiminta-ajatus 

Toiminta-ajatuksena on järjestää toimintaa aikuisille kehitysvammaisille. Tavoitteena on fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Toimintaan kuuluu kokoonpano-, pakkaus- koti-
taloustöitä sekä kausiluontoisesti askartelu- ja kädentaitotöitä.  
 

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 

Orikedon toimintakeskuksen Arvot ja toimintaperiaatteet 
Yksikössä noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä. Katso Liite 1. 
 
1.Asiakaslähtöisyys  

 kuntouttavaa työtoimintaa 

 yksilöllistä ohjausta 

 kuuleminen 

 yhteisöön kuuluminen ja toimiminen 

 sosiaalinen kanssakäyminen 
2. Osaaminen ja luovuus, ammattitaito ja tieto 

 koulutus 

 tiimityö toimintakeskusten välillä 
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 yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa 

 opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytys 

 palautteen kerääminen asiakkailta ja omaisilta 

 työssä joustaminen 

 ohjaaja kehittää ryhmille omaa toimintaa 
 
3. Kestävä kehitys, tulevaisuus 

 huomioidaan esteettömyys 

 huomioidaan ekologisuus, materiaalien uudelleenkäyttö 

 asiakkaiden tasavertaisuus 

 ohjaus oikeanlaisiin palveluihin 

 toiminnassa monipuolinen mahdollisuus osallistua 
 
4. Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus 

 huomioidaan asiakkaiden yksilöllinen ja tasavertainen kohtelu 

 päätösten perustuminen oikeudenmukaisuuteen 
 
5. Yhteistyö ja kumppanuus 

 ammattitaidon ja osaamisen jakaminen 

 yhteiset tavoitteet 

 asioiden hoito yhteistyössä omaisten mielipiteet huomioiden 

 pyrkimys tyytyväisyyteen palvelun tarjoajana 
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RISKINHALLINTA (4.1.3) 

Kehitysvammaisten työtoiminnassa pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä. Ris-

kitekijöitä liittyy eri työvaiheisiin ja niitä syntyy toiminnan eri osatekijöistä.  

 
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, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. 
 
Työkalut: 

 
- Vaarat ja haitat ohjelma (tehty) 
- HaiPro (potilasvahinkoilmoitus, läheltä piti -tilanteet ja vahingot) – kirjataan ja käsitellään 
- Lääkehoidon vaaratilanteiden ennaltaehkäisy, potilasturvallisuuskoulutus ja lääkekoulutus 
- Turvallisuus ja pelastuskoulutukset henkilöstölle-päivitetään ensiapu ja paloturvallisuuskoulutuk-

set säännöllisesti 
- Rekrytointi (varmentaa koulutus ja työkokemus ym.)- tarkistetaan pätevyys ja työkokemus 
- Perehdytys-perehdytyskansio sekä suullinen perehdyttäminen 
- Uuden työntekijän työhöntulotarkastukset ja säännölliset terveystarkastukset työterveyshuol-

lossa 
- Testien suorittaminen ( lääkehoidon osaamisen varmentaminen ym.) 
- Tilojen ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen-suoritetaan riskien arviointi työpaikalla 
- Sijaisjärjestelyt,  esimies hoitaa  
- Asiakkaisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy: ( HaiPro, lakisääteiset täydennyskoulutukset, ra-

portointi ja tiedonkulku, asiakastietojärjestelmän käyttö) käytössä Effica 
- Yhteistyö ja avoin vuorovaikutus omaisten ja muiden toimijoiden kanssa kuuluu päivittäiseen 

työnkuvaan, yhteistyö eri tahojen kanssa, tiimipalaverit ym. 
 

 
Riskien tunnistaminen, käsitteleminen ja korjaavat toimenpiteet 

Vaarat ja haitat -ohjelma ja niiden käsitteleminen yhdessä henkilökunnan kanssa. 
Raportointi heti kun epäkohta huomataan  
Epäkohtien ja vaaratilanteiden kirjaamisella pyritään tuomaan esille epäkohdat ja vaaratilanteet ja niihin 
johtaneet käytänteet ja toimintatavat. 
 
Kartoittaminen mahdollistaa puuttumisen tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet vaaratilanteiden ja läheltä 

piti - tilanteiden syntyyn, näin voidaan muuttaa käytäntöjä ja toimintatapoja. 
 
Riskien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen 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 
korvausten hakemisesta. 
 

Asia käsitellään keskustelemalla työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa, sekä kirja-
taan Efficaan. Haittatapahtuman sattuessa tarvittaessa käsitellään korvausasiat. 
 
 Tapahtuma käydään läpi yksikön palavereissa ja kirjataan mitä toimenpiteitä sen pohjalta tehdään. 
Korjaavat toimenpiteet 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
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Laatupoikkeamista, läheltä piti - tilanteista ja haittatapahtumista keskustellaan yksiköissä missä se on 
tapahtunut.  
 
Mietitään, miten toimintaa tulee muuttaa, jotta nämä tilanteet voidaan jatkossa välttää. Käytetään työta-
pana ennaltaehkäisevää työotetta. Asiakkaiden kanssa pyritään tekemään tarvittaessa positiivinen ris-
kiarviointisuunnitelma. 
Työ- ja menettelyohjeiden muutoksella pyritään toteutuneiden epäkohtien ja riskien minimointiin.  
Epäkohtien korjaus on osittain perehdyttämistä, koulutusta ja asioiden varmistamista sopimuksin. 
 

Muutoksista tiedottaminen 

Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 

Henkilökuntaa informoidaan korjaavista toimenpiteistä suusanallisesti erilaisissa palavereissa ja lisäksi 
tarvittaessa kirjallisesti. 
 
Asiakaskohtaiset 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. 
Jos toimenpiteet vaativat uudenlaisia toimintatapoja, järjestetään (tarvittaessa) koulutusta. 
 
Jos toiminnan muutos vaikuttaa yhteistyötahoon, ilmoitetaan siitä yhteistyötahon vastaaville henkilöille, 
jotka puolestaan informoivat omissa organisaatioissaan työskenteleviä. 
 

 
 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Orikedon toimintakeskuksen henkilökunta / esimies 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Merja Moisio puh.040-1866191 Pormestarinkatu 12, 20750 Turku 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä 
muutoksia. 
 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Suunnitelma päivitetään vuosittain ja/tai tarvittaessa 

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. 
 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Yksikön seinällä, näkyvällä paikalla. 
 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
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suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan moniammatillisessa tiimissä kuntoutus- ja palvelusuunnitelman yh-
teydessä. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen työtoiminnasta.  
 

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

Asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä mielipide pyritään huomioimaan toiminnan suunnittelussa 

ja toteutuksessa. Asiakkaan osallisuus toiminnan suunnitteluun vahvistaa hänen asemaansa oman 

elämänsä toimijana. 

Asiakas, omainen/asumisyksikön ohjaaja osallistuu kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. 
Asiakkaan ja omaisten ja läheisten mielipiteitä kerätään myös säännöllisesti. Saatuja mielipiteitä käy-

tetään palvelun kehittämiseen. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

Yksiköissä tehdään asiakaskohtaiset asiakassuunnitelmat yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelma 
päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. Henkilökunta (omaohjaaja), psykologi, sosiaa-
lityöntekijät ja esimies tapaavat kerran vuodessa ns.yksikkökäynnillä, jossa käydään läpi jokaisen asia-
kasta koskevat asiat 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

Asiakastietojärjestelmästä löytyy asiakassuunnitelma. Myös uudet työntekijät perehdytetään asiakas-
kohtaisiin suunnitelmiin. 
 

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 osallistu-
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 

Asiakas on saanut esittää kykyjensä mukaan omia toivomuksia asiakassuunnitelman yhteydessä. Pyri-
tään toteuttamaan itsemääräämisoikeutta sekä toimintakeskuksen arvoja ja toimintaa ohjaavia periaat-
teita. 
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. Rajoitustoi-
menpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.  
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 

 
Rajoitustoimenpiteitä joita voidaan käyttää kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa laissa säädet-
tyjen edellytysten mukaisesti:  

 Lyhytaikainen kiinnipitäminen 42 f § 

 Aineiden ja esineiden haltuunotto 42 g §  
 Henkilöntarkastus 42 h § 

 Rajoittavien välineiden ja asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa  42 k § 

 Valvottu liikkuminen 42 m § 

 Poistumisen estäminen (momentti 3) 42 n § 

 
 

Asiakkaan kohtelu 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh-
dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
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Asiakkaan epäasiallinen kohtelu ei ole sallittua. Epäasiallista kohtelua voi olla esimerkiksi: epätasa-
arvoinen kohtelu, syrjintä ja fyysinen loukkaaminen. Työntekijöillä on velvollisuus toimia lain ja säädös-
ten mukaan. Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa välittömästi esimiehelle, esimiehellä on velvoite 
puuttua tietoon tulleisiin epäkohtiin, seuraamuksena ovat huomautus, kirjallinen varoitus ja tarvittaessa 
irtisanominen. Epäasiallisesta kohtelusta keskustellaan asianomaisten kanssa, työyhteisössä ja 
omaisten kanssa. Työyhteisö toimii yksikön arvojen ja toimintaa ohjaavien periaatteiden mukaisesti.  
Toimintamalleista keskustellaan ja uusia työntekijöitä perehdytetään ammattietiikan, lain ja säädösten 
ohjeistuksiin.  
Työnantaja huolehtii työpaikan riittävistä resursseista ja osaamisesta.  
 

Asiakkaan osallisuus 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
Palautteen kerääminen 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään? 

Asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyt, myös netissä mahdollista: (www.turku.fi / Paikalla palaute- pal-
velu) 
Asiakaspalautetta voi antaa nimettömänä. 
Myös suullinen palaute kirjataan ylös ja kanslisti kirjaa ne palautejärjestelmään . Henkilökunnalle suo-
raan esitetyt toivomukset kirjataan muistiin ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toimintaa 
suunniteltaessa ym. 
 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Kaikkiin palautteisiin vastataan ja niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.  
Esimiehet käyvät läpi saamansa palautteet ja jos palautteen antaja on pyytänyt, vastataan hänelle hen-
kilökohtaisesti. Saadut palautteet käydään läpi yksikössä, mihin ne on annettu. 
Palautteet käsitellään yksiköissä palautteen saavuttua. 
Toimintaa kehitetään, arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa palautteiden perusteella. 
Nimellä tulleeseen palautteeseen vastataan joko suullisesti tai kirjallisesti. 
 
 
Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kirjaamo 
Yliopistokatu 30, 2. krs pl 670, 20100 Turku 

b) muistutuksen käsittelijä 

Asiat käsitellään ensin yksikön viikkopalaverissa ja tehdään selvitys asiasta vammaispalvelujohtajalle. 
Hän tekee asiasta lausunnon ja lähettää sen vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualuejohtajalle, 
joka sitten vastaa muistutuksiin ja kanteluihin. 
 
c) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 

Sosiaaliasiamies Sari Huusko 02-262 6171, 040-837 2013 
 
Sosiaaliasiamies 

 Neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 

 Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 

 Hän toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien 
ja aseman kehitystä kunnassa. 

 Hän antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle. 
 
 

d) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Kuluttajaneuvonta on maksuton julkinen palvelu, josta saa ohjeita ja apua kuluttajan oikeuksiin liitty-
vissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys.  
Kuluttajaneuvonta voi mm. sovitella kuluttajan ja yrityksen välistä riitaa. 

http://www.turku.fi/
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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.  
e) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 

Kohteluunsa tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön johdolle. 
Muistutukset lähetetään kirjaamoon.  
 
Palvelualuejohtaja vastaa muistutuksen tekijälle kirjeitse kohtuullisessa ajassa (enint. 1kk). 
Muistutukseen vastataan aina kirjeitse (sähköpostiin liittyvät tietoturvariskit). 
Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeella, joka on saatavissa sähköisessä 
muodossa.  Muistuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi 
tulkita sellaiseksi. 
 
Asiakas voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), Lounais-
Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai 
hyvinvointitoimialalle.  
 

f) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Palvelualuejohtaja antaa vastauksen muistutuksen tekijälle kirjeitse kuukauden sisällä.  
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 

Asiakkaan työtoiminta perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan ja sen pohjalta tehtyyn asiakas-
suunnitelmaan. Tavoitteena on edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
Henkilökunta toteuttaa työssään asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta. Kunnioite-
taan asiakkaan toiveita, mieltymyksiä ja voimavaroja, tuetaan asiakasta itseään kiinnostavaan toimin-
taan. Autetaan asiakasta tekemään valintoja ja suunnitelmia, autetaan myös asiakasta ymmärtämään 
valintojensa seurauksia. Pyritään antamaan mahdollisuus ulkoiluun, lukemiseen, musiikin kuunteluun, 
seurusteluun. Säännöllisesti toimintakeskuksessa vierailee muun muassa seurakunnista henkilöitä pi-
tämässä yhteistä 
virkistystoimintaa asiakkaille. Toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset/kunnalliset kehitysvammais-
ten tapahtumat. Asiakkaalla on mahdollisuus viettää syntymäpäiväjuhlia toimintakeskuksessa. Asia-
kasta aktivoidaan osallistumaan talon tapahtumiin ja viriketuokioihin esim. karaokeen, sählyyn ja boc-
ciaan, oman vointinsa, halunsa ja toimintakykynsä mukaisesti. Osallistua voi myös olemalla läsnä yh-
teisissä tilaisuuksissa. 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 

Kuntouttava työote tarkoittaa kaikkia niitä ohjauksessa käytettäviä toimintoja/toimintatapoja, joilla asi-
akkaiden omaa aktiivisuutta pyritään lisäämään. Apuna/tukena käytämme erilaisia kommunikointiväli-
neitä/keinoja, jotka tukevat kaikkien osallistumisen.  
  

Asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä tuetaan mahdollistamalla hänen osallistumisensa erilaisiin 
yksiköissä järjestettäviin tilaisuuksiin.   
Asiakkaalle laaditaan toimintakeskukseen tullessa yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Kun-
toutus- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan tavoitteet, auttamismenetelmät ja arviointi. Omaohjaaja huo-
lehtii asiakassuunnitelman 
laatimisesta, arvioinnista ja päivittämisestä yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan ilmaistessa halua 
muutokseen esim. koulutukseen/tai siirtoa toiseen yksikköön toivetta tuetaan. 
 

 

Ravitsemus 

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 

Kerttulin vanhainkodin keittiö toimittaa ruuan jakeluastioissa. Aterioiden suunnittelu ja valmistus on 
ammattitaitoisten henkilöstön vastuulla, joilta edellytämme valtakunnallisten ravitsemussuositusten 

http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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noudattamista. Saamme ruokalistan viikoittain. Noudatamme asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen mu-
kaiset erityisruokavaliot ym. 
Lisäksi päivään sisältyy päiväkahvi. 
Ruokaluissa tarvittavia apuvälineitä käytetään, mikäli asiakkaan toimintakyky sitä vaatii.    
 

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

 
Yksikössä noudatetaan hyvää käsihygieniaa, jolla pyritään vähentämään mikrobien siirtymistä. Henki-
löstö osallistuu hygieniakoulutuksiin. Epidemiatilanteissa otetaan yhteys kunnan hygieniahoitajaan 
sekä tarvittaessa konsultoidaan Turun kaupungin infektiolääkäriä/-hoitajia. Henkilöstö toteuttaa työs-
kentelyssään aseptista työtapaa. Henkilöstö on tutustunut Hyton 
yhteiseen hygieniaohjeistukseen sekä pandemiaohjeeseen. Epidemiatilanteissa tehostetaan käsihygie-
niaa. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

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

Sairaanhoitaja toimii vammaispalvelun eri yksiköissä hoitotyön asiantuntijana ja vastaa hoito- ja palve-
luketjun toimivuudesta.Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön suunnittelu, ar-
viointi ja toteuttaminen. Kiireellisissä ensiaputilanteissa  hätäkeskuksen 112 kautta on saatavissa hoi-
totason ambulanssipalvelut. Akuuteissa tilanteissa voi konsultoida Turun keskussairaalan päivystävää 
lääkäriä (viranomaisnumero). Asiakkaan kuollessa tehdään tarvittavat kirjaukset asiakastietojärjestel-
mään. Yllättävän kuoleman ollessa kyseessä otetaan yhteys hätänumeroon ja toimitaan annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan arkistoitavat asiakasasiakirjat kerätään Hyton keskusarkistoon. Kuole-
masta ilmoitetaan asukkaan omaiselle. 
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Asiakkaan kunto tarkastetaan asuntoloissa/kotona ennen toimintakeskukseen tuloa. Pitkäaikaissairai-
den asiakkaiden kohdalla seurataan kotoa/asuntolasta saatuja lääkärin antamia ohjeita.  
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Henkilöstö seuraa ja raportoi terveydentilan muutoksista koteihin/asuntoloihin. Toimitaan ensiaputilan-
teissa.  
 

Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, 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? 

Lääkehoitosuunnitelman päivittämisessä auttaa vammaispalvelun oma sairaanhoitaja. Toimintakes-
kuksen ohjaajat suorittavat LOVe Mini LOP-  lääkeosaamisen perusteet. 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Yksikköön on nimetty ensiapuvastaavaksi toimintakeskuksen ohjaaja, joka huolehtii että lääkekaapit 
ovat asianmukaisessa kunnossa ja kaapeissa ei ole vanhentuneita ensiaputarpeita. Jaetaan ainoas-
taan valmiiksi jaetusta dosetista lääkkeitä. 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 

Käytössä on Effica-asiakastietojärjestelmä, jonka välityksellä asiakastiedot ovat niitä tarvitsevien työn-
tekijöiden saatavilla. Tiedonkulkua ja yhteistyötä toteutetaan suojatulla sähköpostilla taikka puheli-
mitse. 
Asuntoloihin ja koteihin ollaan yhteydessä sähköpostitse, kirjallisin tiedottein ja puhelimitse. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
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Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 

Kaupunki tasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimusen 
allekirjoittamiseeen liittyvät säännöt.  
Jokaisen yksikön on noudatettava näitä kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. 
Tavoitteena on avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen tavara-, palvelu- ja rakennushankinnoille. 
Yksiköiden hankinnat pitää tapahtua määritellyistä kilpailutetuista yksiköistä. 
Rahallisesti suuremmista hankinnoista tulee järjestää ohjeiden mukainen kilpailutus. 
Kaupungin intranetissä on keskitetystä nähtävillä kilpailutetut sopimukset niiltä osin kun kaikki 
kaupungin hallintokunnat voivat niitä hyödyntää. 
Sieltä löytyvät niin tavara- kuin palveluhankintaan liittyvät tiedot. 
Sieltä löytyy myös hankintoihin liittyviä ohjeistuksia. 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

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. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 
ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille.  
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

Joka yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma, johon on koottuna (asiakas)turvallisuuteen liittyvät 
asiat. 
 
Turvallisuus ohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden 
aiheuttamat seuraamukset.  
Paloturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet ja paloturvatekniikkaohjeistus: miten ennaltaehkäistään 
tulipaljon syttyminen (=paloturvallinen käyttäytyminen ja toiminta) ja miten toimitaan tulipalon syttyessä 
(> hälytys, evakuointi ja alkusammutus). Miten minimoidaan syntyneet vahingot. 
Palosammutuskoulutusta- ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille.  
Poistumisharjoituksia järjestetään. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä. 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toimintaohjeet) 
Turvakaiteet ovat Wc-tiloissa. Teräaseiden, kuten saksien ja veitsien sekä tulitikkujen säilyttäminen 
työsaleissa ei ole sallittua.  
Henkilöstön säännöllisillä turvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla pidetään yllä asiakasturvallisuutta. 
Palo- ja pelastuskoulutukset järjestetään kahden vuoden välein, turvallisuuskoulutukset kahden vuo-
den välein, ensiapukoulutukset kolmen vuoden välein. 
 
Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan laitteiden ja tarvikkeiden säännöllisellä huollolla, esim. alku-
sammutusvälineet. Henkilökuntaa perehdytetään laitteiden käyttöön. Rikkoutuneet laitteet poistetaan 
käytöstä. 
 
 
Henkilöstö 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

 

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

Yksikössä on vastaava ohjaaja ja neljä ohjaajaa. 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisia otetaan vain pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. 
 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Riittävällä esimiestyöllä, työkierrolla, vuosittain käytävillä kehityskeskusteluilla ja järjestelemällä tarvit-
tavaa täydennyskoulutusta.  
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
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Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Turun kaupungin rekrytointiohjetta. Lyhyempiin sijaisuuksiin 
esimies valitsee työntekijät. Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset päättää esimiehen esimies 
(vammaispalvelujohtaja). 
Työntekijän henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan koulu- ja työtodistukset sekä aina tarkistetaan 
Valviran rekisteristä, kun kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön rekrytointi. 
 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Pääasiassa pyrimme rekrytoimaan alan ammattilaisia.  
Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan koulu- ja työtodistukset. 
Vaaditaan nähtäväksi rikosrekisteriote alle 18v kanssa työskenteleviltä uusilta työntekijöiltä. 

 

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

Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, kiinnostukseen (kehitysvammatyöstä) ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin taitoihin jotka an-
tavat lisäarvoa työskenneltäessä vammaisten parissa.  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan 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 työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan? 

Toimintakeskuksen ohjaajat / esimies vastaavat uuden työntekijän ja opiskelijan perehdyttämisestä. 
Apuna perehtymisessä käytetään perehdytyskansiota ja suullista perehdyttämistä. Työntekijät huoleh-
tivat työhön opastamisesta. Lisäksi allekirjoitetaan vaitiolositoumus. 
Tietosuojaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen uuden työntekijän on suoritettava verkkotentti ja tu-
tustuttava tietosuojamateriaaliin. 
b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Talousarvioon varataan varat henkilöstön täydennyskoulutukseen. Vammaispalvelujen koulutussuun-
nitelman mukaisesti osallistutaan koulutuksiin ja koulutuksiin osallistumisia seurataan henkilöstöhallin-
non järjestelmässä. Lähinnä osallistutaan maksuttomiin koulutuksiin. Sisäisinä koulutuksina järjeste-
tään muun muassa ensiapu-, turvallisuus-, lääke-, palo- ja pelastuskoulutusta. Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiirin ja erilaisia verkkokoulutuksia hyödynnetään täydennyskoulutuksessa. Lisäksi henki-
löstö voi anoa omaa ammattitaitoaan ja työtä kehittävään täydennyskoulutuksiin pääsyä esimieheltä. 
Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Tilat on pyritty muokkaamaan yksikön toimintaan sopivaksi. Toimintakeskuksessa on kaksi työsalia, 
johon on sijoitettu kolme asiakasryhmää, neljäs ryhmä työskentelee keittiössä sekä ruokasalissa ja ns. 
yhteisessä taukotilassa. Asiakkaille on omat (naisten/miesten) sosiaalitilat ja henkilökunnalla on yhtei-
nen (miehet/naiset) sosiaalitila. Lisäksi toimintakeskuksessa on kaksi toimistotilaa käytössä, toinen on 
tuetulla työtoiminnalla käytössä. Toimistoa käytetään myös henkilökohtaisiin keskusteluihin asiakkai-
den kanssa. 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Toimintakeskuksessa toimiva keittiöryhmä ja sen asiakkaat siivoavat yhteiset tilat sekä hoitavat pyyk-
kihuollon. Ryhmät hoitavat omien työsaliensa siivoamisen.   
Siivousvälineet, pesuaineet, paperit, ym. hankitaan keskusvarastolta. Ikkunoiden pesu suoritetaan ker-
ran vuodessa. 

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. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 

Rakennuksessa on hälytysjärjestelmä. 
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Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 
Ei ole käytössä tällä hetkellä. 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar-
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon 
käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, 
kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheutta-
mista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutumi-
nen? 

Apuvälineiden hankinta ja huolto hoituu kodin ja asuntoloiden kautta. 

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 edel-
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis-
tereihin 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. 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 pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
 

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

Koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus ja kaikkien tulee perehtyä tietosuoja-asioihin. Jokainen 
allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen. Tietosuojamateriaali löytyy perehdytyskansiosta taikka kaupungin 
verkkosivuilta. Käytössä on tietoturva (Navisec) verkkokoulutus, joka jokaisen työntekijän on suoritet-
tava joka vuosi. 

a) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä 
ja täydennyskoulutuksesta? 

Henkilöstö ja opiskelijat käyvät tietoturvakoulutuksen vuosittain. 
 

b) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekiste-
riseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

Eteiskäytävällä.  
 
http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/hallinto/tietoturvallisuus/Rekisteriselosteet/Vammaispalvelun%20rekisteri.pdf  

c) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sari Järvinen 
p. 050-5955028 
Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 

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

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

 
 
 

http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/hallinto/tietoturvallisuus/Rekisteriselosteet/Vammaispalvelun%20rekisteri.pdf
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Epäkohtiin ja riskeihin kiinnitetään huomiota välittömästi. 
Asioista keskustellaan palavereissa sekä huolehditaan että toiminta on asianmukaista. 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. Omavalvontasuun-
nitelmaa käytetään osana uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytystä 
 
Omavalvonta suunnitelman avulla pyritään turvaamaan tasalaatuiset palvelut ja tunnistamaan epävar-
mat ja riskiä aiheuttavat tilanteet toiminnassa. 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

26.9.2018 Turku 

 

Allekirjoitus 
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
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 

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=Vammais-
ten_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_oppi-
miseksi.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-suosi-
tukset-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-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. 
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http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
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      Liite 1 

Laatukriteerit Orikedon toimintakeskuksessa 2017 

 

1: Tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen 

 

 Asiakkaat harjoittelevat tekemään omia valintoja omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja saavat 

tukea tavoitteidensa saavuttamiseen.  

 Saavutettavuutta edistetään käyttämällä esim. selkokieltä, tukiviittomia, erilaisia kommunikoinnin 

apuvälineitä sekä tulkkipalveluita.  

 Palveluntuottaja tukee tekemään valintoja ja suunnitelmia ja mahdollistaa asiakkaan tulleen kuul-

luksi ja ymmärretyksi. Tuemme ja kannustamme asiakasta ilmaisemaan tahtonsa koskien hänen 

toimintaansa. 

 Asiakas sijoittuu itselleen sopivaan ryhmään, talon sisäisiin ryhmävaihdoksiin on myös mahdolli-

suus toteuttaa.  

 Palvelunkäyttäjiä ohjataan Paletin kautta asumisjaksoille.  

 Olemme tukena palvelunkäyttäjien lähiomaisille valintojen ja suunnitelmien tekemisessä.  

 Kannustetaan hankkimaan tietoa ja kokemuksia häntä kiinnostavista asioista.  

 

2. Tuki muutoksiin ja siirtymävaiheisiin 

 

 Yhdessä palvelunkäyttäjän kanssa tehdään asiakassuunnitelma jota käytetään tukena työtoimin-

nassa.  

 Kartoitamme palvelunkäyttäjän taitoja ja suunnitellemme toiminnan niiden mukaisesti sekä an-

namme palautetta ja käymme palautekeskusteluja.  

 Muutostilanteissa teemme yhteistyötä asiakkaan, paletin, asuntoloiden ja läheisten kanssa.  

 

3. Tuki lähiyhteisöihin liittymiseen  

 

 Palveluntuottaja mahdollistaa palvelun käyttäjille lähiyhteisön tarjoamia palveluita ja tietoa niistä 

sekä kannustetaan osallistumaan talon ulkopuolisiin tapahtumiin. Työpäivän aikana palveluntuot-

tajat mahdollistavat osallistumaan erilaisiin tapahtumiin henkilökunnan tukemana.  

o  Boccia ja sählyturnaus, yleisurheilukisat, erilaiset sosiaaliset tapahtumat 
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4. Tuki opintoihin pääsemiseen 

 

 Palveluntuottaja tukee palvelunkäyttäjää opiskeluun pääsemiseen. Teemme yhteistyötä paletin 

kanssa koulutusvaihtoehtojen selvittämisessä sekä mahdollisuuksissa hakeutua opiskelemaan. ’ 

 Informoimme tarjolla olevista kursseista ja koulutusmahdollisuuksista. Mahdollistamme osallistu-

maan kursseille myös työpäivän aikana. 

o Esimerkiksi: ATK-kurssit, Kirjoituskerhot ym.  

 

5. Tuki mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen 

 

 Tavoitteena on palvelunkäyttäjän mahdollisimman itsenäinen elämä, harjoitellaan arjen taitoja, 

ylläpidetään ja vahvistetaan niitä, esimerkiksi: itsenäinen kulkeminen, sosiaaliset taidot, tiedon 

hankinta, kodinhoito ja ihmissuhteet.  

 Tuemme itsemääräämisoikeutta ja käytämme positiivista riskienarviointia (suunnittelu, kokeilu, 

tuki ja palaute).  

 

6. Tuki terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin 

 

 Tuemme palvelunkäyttäjää oman terveyden ja hyvinvoinnin huolehtimisessa ja ohjaamme sosiaa-

listen suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Tuemme palvelunkäyttäjää ottamaan vastuuta 

omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Pyrimme huolehtimaan työergonomiasta toimintakes-

kuksessa 

o Terveellinen ruokavalio, liikunta ja pelit, ulkoilu, mahdollistetaan terapiaan osallistumi-

seen työpäivän aikana.  

 

7. Tuki ammatillisiin opintoihin ja työhön pääsemiseen 

 

 Kehitämme ja tuemme palvelunkäyttäjien opinnoissa ja työssä tarvittavien taitojen, kykyjen ja 

valmiuksien vahvistamisessa.  

 Tavoitteena ovat palvelunkäyttäjien mahdollisuudet työskennellä avoimilla työmarkkinoilla.  

 Vahvistettavia taitoja: Ihmissuhdetaidot, ajanhallintataidot, rahankäytön taidot sekä itsenäisen liik-

kumisen taidot.  
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8. Tuki itseilmaisuun ja luovuuteen 

 

 Palvelunkäyttäjällä on mahdollisuus valita ja suunnitella oman työpäivänsä niin yksilöllisesti kuin 

ryhmissä. 

 

 Tuemme palvelunkäyttäjän mahdollisuuden toteuttaa luovuuttaan ja taitojaan. Rohkaisemme ko-

keilemaan uusia asioita ja tuomaan esille omaa osaamistaan. 

 

 Palveluntuottaja mahdollistaa: 

o Kädentaidot 

o Karaoke 

o Taiteen harjoittamiseen 

o Kirjoittaminen 

o Kerhoihin pääsyyn 

 

9. Tuki merkityksellisissä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen 

 

 Palvelunkäyttäjälle annetaan mahdollisuus toimia vertaistukena muille työkavereille.  

o Esimerkiksi, bussimatkat, ruokailut 

 Palveluntuottaja mahdollistaa ja tukee asiakkaan inkluusion eli mahdollisimman normaalin toi-

minnan erilaisissa arjen tilanteissa. Kannustamme palvelunkäyttäjiä mahdollisimman itsenäiseen 

asioimiseen esimerkiksi ravintoloissa, kaupoissa, bussikortin lataamisessa ym. 

 

10. Tuki palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen 

 

 Työntekijät vaikuttavat omaan tekemiseensä ja työpäivän kulkuun. 

 Pidämme säännöllisesti työpaikkakokouksia palvelunkäyttäjille joissa he voivat ilmaista toiveitaan 

ja ehdottaa uusia toimintaideoita tulevalle kaudelle. 

 Keräämme asiakaspalautetta toiminnan kehittämiseksi. 

 


