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PERHETYÖN OHJAUS-YKSIKÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, sosiaalityö, perhetyön ohjaus 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
johtava perheohjaaja Arja-Liisa Tamminen 
Sähköposti 
arja-liisa.tamminen@turku.fi 
Puhelin 
050-5567 449, 02 – 330000 
 

Toimintayksikön sijaintikunta ja osoite 
TURKU 
Hämeenkatu 15, 2 krs, tila 1 
20500 Turku 
 

Palvelumuoto: asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Palvelumuodot ovat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen perheryhmätyö ja sosiaalityön ja 
lastensuojelun monialainen perhetyö 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 
 
Perhetyön ohjausyksikkö tarjoaa sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena kiinteiden per-
heryhmien monialaista perhetyötä ja tehostettua perhetyötä ja avointa perheryhmätoimintaa 0 – 6- lap-
sille ja heidän perheilleen. Avoimella perheryhmätyöllä mahdollistetaan varhainen puuttuminen, palve-
luohjaus ja ongelmien ennaltaehkäisy ennen kuin asiakas on välttämättä minkään muun palvelun pii-
rissä. Monialainen Lastu- perhetiimin perhetyö antaa palvelua sosiaalipäivystyksen, sosiaalityön ja las-
tensuojelun asiakkaille.  Asiakkaat ohjautuvat sosiaalipäivystyksen sekä lapsiperhesosiaalityön ja las-
tensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden kautta. 
 
Turun kaupungin visio vuoteen 2029: 
 
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 otsi-
kon alle: 
 

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 Uudistuminen ja yhteistyö 

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 
 

 Ammatillisuus 

 Asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu 

 Perheryhmätyön metodit perustuvat ammatillis-tieteelliseen metodiin 

 Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti  

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
mailto:arja-liisa.tamminen@turku.fi
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 Palvelu räätälöidään perheen tarpeiden mukaan 
 
Uudistuminen ja yhteistyö: 
 

 Henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 

 Henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 

 Olemme avoin, keskusteleva ja asianmukaista informaatiota jakava yhteistyökumppani 
 
Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus 
 

 Työssä pyritään kohtaamaan palvelujen piiriin hakeutuva asiakas inhimillisesti ja yksilöllisesti 
 

 
Itsenäisyys ja elämänhallinta 
 

 Asiakkaita pyritään motivoimaan itsenäiseen elämänhallintaan siinä tukea tarjoten 
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen 
 

 Perheryhmätyön yhtenä keskeisenä lähtökohtana on tarjota varhainen tuki ja ennaltaeh-
käistä syrjäytymistä ja siitä aiheutuvia ongelmia, tarjota vertaistukea ja ammatillista tukea 
vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Perheryhmätyön tehtävänä on tukea 
kotouttamista ja kehittää matalan kynnyksen palveluketju odotusvaiheesta aina lapsen siir-
tymiseen päiväkotiin tai kouluun.  

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

 Perhetyön ohjays- yksikön hyvä ja laadukas palvelu sekä sen nopea saatavuus 

 Kaikki asiakasperheet saavat yksilöllistä ja räätälöityä perhetyön palvelua  

 Uuden asiakasperheen tullessa monialaisen perhetyön palvelun piiriin pidämme 
aloituspalaverin. Palaverissa  ovat läsnä asiakasperhe, tarvittaessa perheen 
läheisverkosto, perheen vastuu sosiaalityöntekijä, monialaisen perhehtiimin jäsenet ja 
mahdollisesti muita yhteistyötahoja 

 Tuemme asiakasperheitä, jotta he voivat vaikuttaa omaan perhetyön prosessia koskevaan 
päätöksentekoon ja pyrimme turvaamaan asiakasperheiden itsemääräämisoikeuden 
toteutumista. 

 Tuemme asiakasperhettä kokonaisvaltaisesti heidän arjessaan ja saattelemme tarvittavien 
palvelujen piiriin 

 Kunnioitamme asiakasperheitä 

 Työskentely perustuu luottamukselliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen perheen kanssa 
 

 
RISKINHALLINTA 

Perhetyön ohjaus – yksikössä pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, 
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä.  
 
Toiminnan eri vaiheisiin liittyy riskitekijöitä  
 

 Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 
o Perheryhmätyön ja monialaisen perhetyön toteuttamiseen liittyvät riskit 
o Tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 
o Tietosuojaan liittyvät riskit 
o Henkilöstöön liittyvät riskit 
o Asiakkaista aiheutuvat riskit 
o Yhteistyöhön liittyvät riskit 
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 Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia läheltä piti -tilan-

teita. Toimitiloissa tehdään säännöllisesti palotarkastukset. Henkilökunta arvioi työyksik-

könsä vaaroja ja haittoja.  

 Toimintaan ja tiloihin liittyvät poikkeamat tunnistetaan ja analysoidaan, poikkeamatilanteet 

käsitellään ja tehdään tarvittavat muutokset toimintaprosesseihin 

 Henkilökunta tarkkailee ja havainnoi työskentelyolosuhteita jatkuvasti työnsä ohessa. Asiat 

nostetaan esille säännöllisissä työpaikkakokouksissa tai tarvittaessa raportointi heti omalle 

esimiehelle, joka ottaa asian esille työpaikkakokouksessa.  

 

Sosiaalihuoltolaki § 48  

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäi-

senä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosi-

aalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henki-
lölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiak-
kaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta 
kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

 

Riskien ennaltaehkäisy  

 

 Asiakasperheiden kunnioittava ja hyvä kohtelu sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

o Asiakasperheiden sitoutumisen selvittäminen ja huomiointi 

o Työnjako suunnitellaan yhteistyössä ja työkuorma jaetaan tasapuolisesti 

 

 Perhetyön ohjaus- yksikön toimintatavat:  

o Tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvat toimintakäytännöt ja niiden vaikutusten seu-

ranta sekä arviointi asiakasperheiden hyvinvointiin 

o Asiakasperheen perhetyön sisällöstä on keskustelu asiakasperheen, vastuu sosiaali-

työntekijän ja mahdollisesti perheen läheisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa 

o Yksikössä noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja  

o Perheryhmistä luodaan turvallinen ja neutraali auttajataho, jonne asiakkaan on 

helppo tulla 

 

 Dokumentointi  

o Dokumentit sekä asiakaskertomukset ja päätökset kirjataan Effica –asiakastietojär-

jestelmään   

o Lastu-tiimin psykiatrinen sairaanhoitaja kirjoittaa Pegasos-järjestelmään ja A-klinikan 

sosiaalityöntekijä kirjoittaa Mediatrijärjestelmään 

o Kirjaaminen tehdään asiakaskasperheen vastuusosiaalityöntekijän tekemän asiakas-

suunnitelman tavoitteiden mukaisesti jokaiselle perheen lapselle erikseen 

o Perhetyön ohjaus- yksikön toimintaa dokumentoidaan ja tilastoidaan järjestelmälli-

sesti 

 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy: 

o Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan rakenteellisia yms. riskejä yhdessä 

työterveyshuollon edustajien kanssa 
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o Kaikki laitteet on merkitty laiterekisteriin  

o Laitteet huolletaan ja tarkistetaan organisaation ohjeistuksen mukaan 

      

 Henkilöstöön liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy: 

o Rekrytointiin liittyvissä toimintakäytännöissä noudatetaan Turun kaupungin ohjeis-
tusta 

o Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä lisä- ja täydennyskoulutuksilla 
o Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan uusien laitteiden ja tietokone-ohjelmien 

käyttöön 
o Uudet vakituiset työntekijät käyvät työhöntulotarkastuksessa 

o Henkilökunnan informointi ja koulutus sekä toiminnan osa-alueisiin liittyvien erilaisten 

testien hyväksyttävä suorittaminen ovat tärkeässä osassa riskien ennaltaehkäisyssä 

o Uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyen järjestetään koulutusta ja ohjausta 
o Huolehditaan riittävästä koulutuksen järjestämisestä henkilökunnalle 
o Työparityöskentely perheissä ja perheryhmissä  
o Perhetyön ohjaus - yksikössä noudatetaan työkyvyn-hallintamallia 
o Perhetyön ohjaus-yksikössä pidetään säännöllisesti työkokouksia 
o Yksikön työntekijöillä on mahdollisuus esimiehen tukeen ja reflektointiin  
o Yksikön työntekijöillä on säännölliset työnohjaukset 
o Kehittämispäivät 
o Henkilökunnan lomat  

 

 Tietosuojaan liittyvien riskien ennaltaehkäisy: 
o Noudatetaan Turun kaupunginhallituksen hyväksymää tietoturvallisuuden hallintapoli-

tiikkaa. Hallintapolitiikkaa noudatetaan kaikessa viranomais- ja palvelutoiminnassa ja 
se koskee kaikkia Turun kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä sekä luottamus-
henkilöitä 

o Laadittu henkilötietolain mukaiset tietosuojaselosteet  
o Asiakasperheiden informointi henkilötietojen käsittelystä 
o Noudatetaan organisaation tietosuojaohjeistusta  
o Työntekijät allekirjoittavat tietosuojasitoumuksen 
o Asiakasperheiden perhetyön palveluun liittyvät tiedot on tallennettu asiakastietojär-

jestelmä Efficaan. Tietoja käsitellään tietosuojaan liittyvien ohjeiden mukaisesti. 
o Lokitietoja seurataan lokivalvontasuunnitelman mukaisesti 
o Salassa pidettävää tietoa sisältävä materiaali säilytetään ja hävitetään ohjeistusten 

mukaisesti 

o Säännölliset henkilökunnan tietoturva-/tietosuojakoulutukset  

o Tietoturvatesti henkilökunnalle kerran vuodessa 

o Turvasähköpostin käyttö asiakasasioissa 

 

 Asiakasperheisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy: 
o Palvelun laadukas sisältö 
o Perhetyö ohjaus-yksikön työntekijöiden osaamisen jatkuva vahvistaminen 
o Läheltä piti-tilanteet käydään läpi heti jälkikäteen ja pohditaan miten jatkossa voitai-

siin välttää vastaavanlaiset tilanteet 
o Tehostetusta ja laaja-alaisesta tuesta hyötyvät asiakkaat ohjataan tarvittavan tuen 

piiriin 
 

 Kaikki poikkeavat tapahtumat otetaan ensi tilassa puheeksi esimiehen kanssa.  

 Läheltä piti- ja työtapaturma ilmoitukset tehdään sähköisesti HaiPro-järjestelmän kautta 

 Sairaanhoitoa vaativa äkillinen työtapaturma hoidetaan kiireesti TerveysHelpin kautta 
 

 purku (defusing) järjestetään aina, kun tehtävään on liittynyt: 
o työntekijään kohdistunut väkivalta tai vakava väkivallan uhka 
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o suuri onnettomuustilanne, jossa ollut useita avuntarvitsijoita 
o työntekijän itse raskaaksi kokema työtehtävä, joka aiheuttanut poikkeuksellista kuor-

mitusta 
 

 Yhteistyö muiden yhteistyötahojen kanssa: 
o linjauksista keskustellaan yhteistyötahojen ja asiakasperheen läheisverkoston 

kanssa avoimessa vuorovaikutussuhteessa 
o Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan keskustelemalla yhteisymmärryksessä asia-

kasperheen, asiakasperheen lähiverkoston sekä muiden yhteistyötahojen kanssa 
o Perhetyön ohjaus-yksikön toiminnan sisältö on laaja. Mikäli asiakkaita ei tavoiteta riit-

tävästi, panostetaan näkyvyyteen ja yhteistyöhön keskeisten ohjaavien tahojen 
kanssa 

 
Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti  
 
 
Riskien käsitteleminen 
 

 Esimies käsittelee tilanteen aina työntekijän kanssa ja tarvittaessa yksikkötasolla 

Korjaavat toimenpiteet 

 Käydään keskustelua yksikkötasolla uhka- ja vaara- sekä läheltä piti – tilanteista 

 Tarvittaessa toimintatapojen muutos 
o Työ- ja menettelytapojen muutoksella pyritään riskien minimointiin 

Muutoksista tiedottaminen 
 

 yksikön henkilökuntaa informoidaan muuttuneista toimintavoista yksikön palaverissa suulli-
sesti ja lisäksi laaditaan muistio 

 Jos toimintatapojen muutos vaikuttaa yhteistyötahoihin, ilmoitetaan siitä yhteistyötahojen vas-
tuuhenkilöille, jotka puolestaan informoivat omissa organisaatiossa työskenteleviä 

 Esimies huolehtii henkilöstön tiedottamisesta 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 johtava perheohjaaja Arja-Liisa Tamminen 
 

Omavalvontasuunnitelma on laadittu johtava perheohjaaja Arja-Liisa Tammisen ja sosiaalityön 
johtaja Minna Virran kesken. 
Yksikkö käsitteli asiaa yhteisessä palaverissa 8.5.2019 ja siihen sai antaa kommentteja. 
 

Omavalvonnan vastuuhenkilö: 
Perhetyön ohjauksen esimies johtava perheohjaaja Arja-Liisa Tamminen  
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä tiimien ilmoitustauluilla ja sähköisessä muodossa per-
hetyön ohjaus - yksikön omilla Dotku-sivuilla 

 Omavalvontasuunnitelma on myös nähtävillä Turun kaupungin omilla verkkosivuilla 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Asiakasperheen ja hänen läheisverkostonsa mielipide pyritään huomioimaan työn suunnitte-

lussa ja toteutuksessa. Asiakasperheen osallisuus työn suunnittelussa vahvistaa hänen ase-

maansa oman elämänsä toimijana. 
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Aloituspalaverissa pyritään vaihtamaan tietoa ja mielipiteitä erilaisista asiakasperheen perheryhmä-

työn ja monialaisen perhetyön palveluun vaikuttavista asioista. Tapaamisessa otetaan esille asiakas-

perheen muut mahdolliset yhteistyötahot. Samalla myös työntekijät esittelevät yksikkönsä ja millä ta-

voin perheryhmätyötä ja monialaista perhetyötä toteutetaan. Tapaamisen perusteella lakisääteisesti 

asiakkuudesta vastaava sosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman. Asiakkaalle kerrotaan avoimesti 

kirjaamiskäytännöstä ja hänen oikeuksistaan lukea hänestä kirjoitetut dokumentit. Asiakastyö on 

avointa. 

Miten varmistetaan, että perhetyön ohjaus –yksikön  työntekijät tietävät asiakassuunnitelman 
sisällön ja toimivat sen mukaisesti? 
 

 Asiakkaan asioista vastaava sosiaalityöntekijä kirjaa asiakassuunnitelman tietojärjestelmä Effi-
caan ja on kokonaisvaltaisesti vastuussa perheen saamista tukitoimista 

 Asiakkaan asioista vastaava perhetyön ohjaus -yksikön työpari vastaa yksikön omien suunnitel-
mien kirjaamisesta asiakastietojärjestelmään. Näitä ovat: Lastu-tiimin kohderyhmän palvelukar-
toitus-lomake ja yhteenveto Lastu-perhetiimin työskentelystä sekä kiinteän perheryhmän per-
heen kartoitus- ja tavoitelomake 

 Suunnitelmat laaditaan yhdessä asiakasperheen kanssa perheen arkeen sovellettaviksi 

 Suunnitelmilla varmistetaan, että asiakas ja työntekijät tietävät, toteuttavat ja arvioivat asiakas-
perheen kanssa sovittuja tavoitteita.  

 Johtava perheohjaaja tuo oman osaamisensa puitteissa tietoa ja ohjausta perhetyön ohjaus - 
yksikön työntekijöille kirjaamisesta ja perhetyön suunnitelman laadinnasta.  

 Suunnitelmien ja kirjaamisten tasoa seurataan. Opastusta ja koulutusta järjestetään tarvittaessa. 

Asiakkaan itsemääräämisoikeus 
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen: 

 Asiakasperheiden mielipide pyritään selvittämään ja se huomioidaan  

 Jos asiakasperhe ei itse kykene kertomaan mielipidettään, pyritään se selvittämään muulla kei-
noin (läheisverkosto) 

 Asiakasperheiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet: 

 Työntekijöiden velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus lain vaatimissa tilanteissa myös asi-
akkaiden tahdon vastaisesti.  

 Työntekijä kertoo lastensuojeluilmoituksen perusteet asiakkaalle 

  
Vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten mahdollisuutta yksilölliseen ja 
omannäköiseen elämään 

 Pyritään löytämään ratkaisuja, joilla saavutetaan tarvittava perhetyön tavoitteiden mukainen 
lapsen ja perheen hyvinvointi lapsen ja perheen edun mukaisesti 

Asiakkaan kohtelu 
 

 Kohtelemme asiakasperheitä kunnioittavasti sekä asianmukaisesti. 

 Työskentely on avointa ja vuorovaikutuksellista 

 Jokainen asiakasperhe on arvokas 

 Epäasiallinen käytös asiakasperheitä ja heidän läheisverkostoaan, perhetyön ohjaus - yksikössä 
työskenteleviä, opiskelijoita tai yhteistyötahoja kohtaan ei ole sallittua ja siihen puututaan 

 Asiakas määrittää itse ja yhteistyössä työntekijän kanssa avun tarpeensa 

 Tuetaan asiakkaan omaehtoista selviytymistä. 

Asiakasturvallisuus sekä yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa 
 
Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun: 
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  Asiakas voi lähettää muistutuksen kohtelustaan hyvinvointitoimialan kirjaamoon tai yksikön 
esimiehelle, joka toimittaa muistutuksen kirjaamoon. Yksikön esimies ei yksin anna vastausta 
muistutukseen vaan asia käsitellään esimiestä ylemmällä taholla ja esimieheltä pyydetään lau-
sunto asiasta 

 Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeella, joka on saatavissa sähköi-
sessä muodossa. Muistutuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi 
tai jonka voi tulkita sellaiseksi 

 Asiakasperhe voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan, 
Lounais-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille 
tai hyvinvointitoimialalle 

 
Mikäli asiakas kokee, että hänen tietosuojaansa on loukattu: 

 Mikäli asiakasperhe epäilee tietosuojaansa loukatun, hän voi täyttää käyttölokitietojen tarkas-
tuspyyntö-lomakkeen, jossa on mainittu perusteltu syy ja ajanjakso jolta haluaa selvityksen 
saada. Lomakkeen saa toimipisteestä tai asiakas voi tulostaa sen Turun kaupungin internet-
sivuilta. Allekirjoitettu pyyntö lähetetään hyvinvointitoimialan kirjaamoon. Kirjaamo diarioi tieto-
pyynnön asianhallintajärjestelmään, jonka kautta tieto välittyy rekisteristä vastuussa olevalle 
viranhaltijalle. Pyyntö lähetetään edelleen järjestelmän pääkäyttäjälle, joka poimii järjestel-
mästä pyyntöä vastaavat lokitiedot 

 Ellei selvityspyynnössä ilmene erityisiä perusteita, selvitys tehdään viimeiseltä kahdelta vuo-
delta 

 Pyyntöön vastataan kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 
Sosiaaliasiamies Sari Huusko, puh. 02-262 6171, 040-837 2013 
Sosiaaliasiamies: 

 Neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

 Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

 Toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuk-
siensa sekä asemansa kehitystä kunnassa 

Antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle 

Palautteen kerääminen 
 

 Asiakasperheiltä kerätään asiakaspalautetta sekä suullisesti että kirjallisesti.  

 Jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla 
(www.turku.fi / Paikalla palaute- palvelu), paperisella palautelomakkeella tai suullisesti (nämä 
palautteet kirjataan sähköiseen palveluun). 

 Perhetyön ohjaus-yksikön tilastointi: toteutuneet asiakaskohtaamiset, perheryhmien kävijämää-
rät, monialaisen perhetyön asiakasmäärät 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 

 Kaikkiin palautteisiin vastataan ja niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti  

 Esimiehet käyvät läpi saamansa palautteet ja jos palautteen antaja on pyytänyt, vastaa hänelle 
henkilökohtaisesti 

 Saadut palautteet käydään läpi yksikössä, mihin ne on annettu. 

 Asiakastyytyväisyyskyselyistä tehdään yhteenvedot ja niiden tulokset käydään läpi alkaen esi-
miestasolta josta ne jalkautetaan yksiköihin 

 Tulokset vaikuttavat toimintaan niitä vahvistavasti tai korjaavasti 

 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Perhetyön ohjausyksikössä työskentelevien perhetyöntekijöiden yhteinen tavoite on edistää 
asiakasperheen hyvinvointia reflektoiden esimiestään sekä säännöllisten työnohjausten avulla.   
 

http://www.turku.fi/
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Asiakasperheen perhetyön palvelu perustuu yksilölliseen asiakasperheen asioista vastaavan sosiaali-
työntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan ja perhetyön ohjaus-yksikön työntekijän tekemään suun-
nitelmaan, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toi-
mintakykyä. 
 
Jokaiselle asiakasperheelle tehtävään suunnitelmaan kirjataan: 

 Jokaiselle perheenjäsenelle oma tavoite, johon hän sitoutuu 

 Tavoitteet asetetaan sovitulle ajanjaksolle 
o Tavoitteiden toteutuminen tarkistetaan yhdessä perheen kanssa  

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 
edistäminen 
 
Toteutetaan erilaisia toimintatapoja/menetelmiä, joilla asiakasperheiden omaa fyysistä-, psyykkistä-, 
kognitiivista- ja sosiaalista hyvinvointia edistetään/lisätään 
 

 Asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä tuetaan ohjaamalla heitä eri toimijoiden piiriin 

 Asiakkaan läheis- ja viranomaisverkosto pyritään kartoittamaan  

 Asiakasta ja hänen perhettään motivoidaan etsimään itselleen toimivaa tukiverkostoa 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

 Perhetyö ohjaus-yksikön työntekijät tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa perheen tar-
peen mukaan perheen luvalla 

 Vastuusosiaalityöntekijä on velvollinen ilmoittamaan perheen työntekijöille asioista, jotka vai-
kuttavat perhetyön tekemiseen 

Hygieniakäytännöt 
 

 Perhetyön ohjaus-yksikön työntekijät noudattavat työssään asianmukaisia hygieniakäytäntöjä 

 Infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämistä pyritään estämään 
 

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

 Kaupunkitasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimusen 
allekirjoittamiseeen liittyvät säännöt. Jokaisen yksikön on noudatettava näitä kansallisia 
hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä.Tavoitteena on avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen 
tavara-, palvelu- ja rakennushankinnoille. 

 Yksiköiden hankintojen pitää tapahtua määritellyistä kilpailutetuista yksiköistä 

 Rahallisesti suuremmista hankinnoista tulee järjestää ohjeiden mukainen kilpailutus 

 Kaupungin intranetissä on keskitetystä nähtävillä kilpailutetut sopimukset niiltä osin kuin kaikki 
kaupungin hallintokunnat voivat niitä hyödyntää. Sieltä löytyvät niin tavara- kuin 
palveluhankintaan liittyvät tiedot. Sieltä löytyvät myös hankintoihin liittyvät ohjeistukset. 

 
ASIAKASTURVALLISUUS 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä 
tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa? 
 
Joka yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma, joihin on koottuna asiakasturvallisuuteen sekä 
yleiseen turvallisuuteen liittyvät asiat. 

 Turvallisuussuunnitelmassa on näkyvissä työyksikön perustiedot:  
o rakennus, asiakkaat, henkilökunta ja vierailijat.  
o Millaiset fyysiset tilat ovat, ketkä siellä työskentelevät ja keitä siellä vierailee, kuka 

ulkopuolinen mahdollisesti käyttää tiloja 
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 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 säännöllisest työntekijöille.  

 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 

Henkilöstö 
 

 1 johtava perheohjaaja 

 4 perhetyöntekijää   
o kaksi monialaisen perheryhmätyön perhetyöntekijää 
o kaksi monialaisen Lastu-perhetiimin perhetyöntekijää 

 Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 

 Rekrytoimme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tai opiskelijoita  

 Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan koulu – ja työtodistukset sekä lasten kanssa työskentele-
vien rikosrekisteriote 

 Kelpoisuuslaki määrittää rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia 

 Sijaisten käytössä noudatetaan hyvinvointitoimialan ja kaupunkitason ohjeistusta 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työs-
kentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 
 

 Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, koke-
mukseen, kiinnostukseen (lastensuojelutyöstä ja perhetyöstä, päihde-ja mielenterveystyöstä) ja 
mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin taitoihin, jotka antavat lisäarvoa työskenneltäessä lasten ja 
perheiden parissa.  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 

 Uuden työntekijän tai opiskelijan perehdyttämisestä vastaa esimiehen lisäksi perhetyön ohjaus-
yksikön työntekijä 

Koulutus 
 

 Koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen järjestämisestä, esim. 
painopistealueiden määrittämisessä. Painospistealueet ovat niitä joissa koetaan tarvetta lisäkou-
lutukselle tai joissa toiminta on muuttunut merkittävästi.  

 Tavoitteen mukaisesti työntekijät kouluttautuvat vähintään 3 päivänä kuluvan vuoden aikana. 
 

Toimitilat 
 

 Turussa perhetyön ohjauksen toimitilat sijaitsevat neljässä eri osoitteessa ympäri Turkua: 
o johtava perheohjaaja Arja-Liisa Tamminen: Hämeenkatu 15 tila 1, 2.kerros 20500 Turku 
o Lastu- monialainen perhetiimi: Hämeenkatu 15 tila 2, 2.kerros 20500 Turku 

Perheryhmät: 
o Lausteen Perhetupa: Raadinkatu 7 rakennus A 20750 Turku 
o Pernon Perhetelakka: Pernontie 31 20240 Turku 

Toimitilojen siivous 
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 Toimistosiivous on hankittu kunnan toimesta keskitetysti 

Perhetyön ohjaus-yksikön laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

 Tarvikkeet hankintaan SAP-järjestelmän kautta kaupungin ohjeistuksen mukaisesti 

 Uusien laitteiden ja tietokoneohjelmien käyttöönottovaiheessa järjestetään koulutusta. 

Asiakastietojen käsittely 
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 

 Työntekijät suorittavat tietoturva-testin ja allekirjoittavat tietosuojasitoumuksen. 

 Tietoturvasuunnittelija Sari järvinen 050-595 5028 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan 
useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon 
tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia 
hoidetaan kuntoon. 
 

 On tehty erillinen selvitys- ja toimintamallikartoitus sosiaalityön (avo- ja sijaishuollon) palvelupro-
sessin dokumentoidut valvontamenetelmät toukokuussa 2018.  

 Omavalvontasuunnitelman avulla pyritään turvaamaan tasalaatuiset palvelut ja tunnistamaan 
epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet toiminnassa.  

 Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelytavat joilla varmistetaan ja parannetaan palvelu-
jen laatua ja asiakasturvallisuutta.  

 Toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu henkilöstö. Toiminnan kehittäminen 
on jatkuva prosessi työyksikössä. Yksikön työntekijät ovat keskeisesti mukana kehittämässä 
omaa työtään esimiehen johdolla.  

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 
Turku 3.9.2019 
 

Allekirjoitus 
 
 
Arja-Liisa Tamminen 

 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf

