
 
              Vammaispalvelut 
 
 

   

 

OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
Toimintayksikön nimi 

Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vammaispalvelut 
Pompon päiväkeskus 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Kehitysvammisten päivätoiminta. Kehitysvammaiset aikuiset, asiakaspaikkoja 30 - 35 
klo 7-17 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Littoistenjärventie 312 (Käynti Ravattula) 
Postinumero 

20540 

Postitoimipaikka 

TURKU 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Pirjo Peri-Hautamäki 
Puhelin 

040 628 2051 
Sähköposti 

pirjo.peri-hautamaki@turku.fi 
 

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 
 

Toiminta-ajatus 
 
 
TOIMINTA-AJATUS 
  
 
 
Turun kaupunki 
Turun kaupungin visio vuoteen 2029 on; 
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 

 

 

 

Pompon päiväkeskus 

Antaa syvästi - ja vaikeasti kehitysvammaisille aikuisille perushoitoa ja yksilöllisesti suunniteltua kuntou-

tuksellista päivätoimintaa. Helpottaa omaishoitajina toimivien vanhempien jaksamista. 
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ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 
 
Pompon päiväkeskuksen arvot ja toimintaperiaatteet: 
 
 
Inhimillisyys 
 

 asiakkaat saavat arvostavaa ja kunnioittavaa kohtelua 

 asiakkaat kohdataan ammattitaitoisesti ja kehitystason mukaisesti 

 asiakkaan kanssa työskennellessä ollaan läsnä 
 

 
Oikeuden mukaisuus 
 

 henkilökunnalla on samat tavoitteet ja yhteiset sovitut menetelmät 

 toimimme ryhmissä ja huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet 

 arvioimme ja kehitämme toimintaa asiakaslähtöisesti 

 teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta kuntoutus toteutuu 
 
 
Turvallisuus 
 

 asiakkaiden valvonta on järjestetty 

 huomioidaan olosuhteet 

 arvioidaan turvavälit 

 pyritään ennakoimaan vaaratilanteet 

 asiakkaista on kirjattu yksilölliset toimintaohjeet eri tilanteita varten 

 uhka- ja vaaratilanteista tiedotetaan kotiin ja työsuojeluvaltuutetulle, tarvittaessa työterveyshuol-
toon 

 kunnioitetaan asiakkaiden omia rauhoittumiskeinoja, esim. oma tila 

 ulkoilu tapahtuu ryhmissä 

 henkilökunnalla on käytössä turvapainikkeet 
 
 
Osaaminen/ammattitaito 
 

 henkilökunnalle on kuusi kertaa vuodessa varattu aikaa oman työn ja toiminnan kehittämiseen 

 osallistutaan vuorotellen kaupungin järjestämiin koulutuksiin ja muihin alan koulutustilaisuuksiin 

 kouluttaudutaan omaehtoisesti 

 henkilökunnan moni osaamista hyödynnetään erilaisin projektein yhdessä asiakkaiden kanssa 

 osallistutaan eri projekteihin (Oiva yms.) 

 henkilökunnan erityisosaamisalueet ovat eri kommunikaatiomenetelmät, autismi terapiat, multi-
sensorinen -menetelmä, puutarhaterapia 

 
Kestävä kehitys 

 toimitaan kestävänkehityksen periaatteiden mukaisesti energiaa säästäen, kierrättäen jne. 

 toimintaamme kuuluu lähiympäristön huomioon ottaminen monella tavalla kuten esim. puutar-
hanhoito ympäristön siivous ja metsässä kävely. 
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RISKINHALLINTA 
 
 

 

Kehitysvammaisten päivätoiminnassa pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua 

heikentäviä tekijöitä. Riskitekijöitä liittyy eri työvaiheisiin ja niitä syntyy toiminnan eri osatekijöistä.  

Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 

- hoidon ja palvelun riskit 

- lääkehoidon riskit 

- tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

- tietosuojaan liittyvät riskit 

- henkilöstöön liittyvät riskit 

- asiakkaiden aiheuttamat riskit 

- ulkopuolisten aiheuttamat riskit 

Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja läheltä piti - 

tilanteita Haipro -ohjelman sekä Vaarat ja haitat kartoitusten avulla. Ilmoituksia analysoimalla tunniste-

taan toiminnan kriittiset kohdat ja toimintatavat joihin tulee puuttua. 

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat: 
-työpaikan vaaratilanteiden kartoitus ja riskianalyysi 
-vaarat ja haitat ohjelma 
-turvallisuuskävelyt 
-turvallisuus- ja pelastuskoulutukset henkilöstölle 
- uuden työntekijän työhöntulotarkastukset ja terveystarkastukset 
-rikosrekisteriote uusilta työntekijöiltä jotka työskentelevät alle 18-vuotiaitten parissa 
-palo- ja pelastussuunnitelma, poistumisharjoitukset 
-palo- ja terveystarkastukset ja niistä tehdyt kirjaukset ja pöytäkirjat 
-työterveyshuollon työpaikkaselvitykset 
-työsuojelun toimintaohjelma 
-työkyvyn tukemisen toimintamalli 
-tietoturvaohjeistus/koulutus 
-perehdytysmateriaali 
-asiakas/kuntoutus suunnitelmat 
- asiakkaiden turvasuunnitelmat rajoittamistoimenpiteitä varten 
-työnohjaus 
-suunnittelupalaverit 
-Haipro ohjelma 
-Love ja Minilop lääkekoulutukset 
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Riskinhallinnan työnjako 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. 
Epäkohtien/riskien havaitsemisen ja käsittelyn jälkeen laaditaan toimintasuunnitelma 
epäkohtien korjaamiseksi ja nimetään vastuuhenkilö (t). Korjaustoimenpiteet 
aikataulutetaan ja toimenpiteiden etenemistä seurataan. Lopuksi tarkistetaan, että 
epäkohdat on korjattu. 
 
 
 
Riskien tunnistaminen 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 

- Vaarat ja haitat -ohjelma  
- raportointi heti kun epäkohta tai vaaratilanne havaitaan toiminnassa. 
- HaiPro-ohjelman käyttö, jokainen täyttää, kun havaitsee laatupoikkeamat, läheltä piti – tilanteet, 

riskit ja epäkohdat 
 
 
 

Riskien käsitteleminen 
Haipro- ohjelmaan tehdään haittatapahtumista ja läheltä piti - tilanteista ilmoitus, jonka jälkeen esimies 
tai muu yksikössä nimetty työntekijä käsittelee tapahtuman järjestelmään. Tapahtuma käydään läpi yk-
sikön palavereissa ja kirjataan mitä toimenpiteitä sen pohjalta tehdään. 
 
Yksikössä järjestetään asiakaspalavereita, joissa keskustellaan epäkohdista asukkaiden näkökulmasta.    
 
Turun kaupungin vaarat - ja haitat ohjelmassa tuodaan esille työpaikan mahdollisia epäkohtia. Kyselys-
sä tulleet epäkohdat käydään henkilökunnan kanssa läpi ja sovitaan korjaustoimenpiteistä sekä aikatau-
lutetaan korjaukset. 
 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 
Yksikössä reagoidaan laatupoikkeamiin, läheltä piti – tilanteisiin välittömästi. Haittatapahtumista keskus-
tellaan  ja mietitään miten toimintaa tulee muuttaa, jotta nämä tilanteet voidaan jatkossa ennakoida ja 
välttää. 
 
Työ- ja menettelyohjeiden muutoksella pyritään toteutuneiden epäkohtien ja riskien minimointiin.  
Epäkohtien korjaus on osittain perehdyttämistä, koulutusta ja asioiden varmistamista sopimuksin. 
 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 
Henkilökuntaa informoidaan muutoksista työskentelyssä ja  korjaavista toimenpiteistä yksikön palave-
reissa sekä tarvittaessa myös kirjallisesti ja lisäksi huolehditaan kirjallisten toimintaohjeiden päivittämi-
sestä. 
 
Uusista toimintatavoista järjestetään tarvittaessa  perehdytystä tai koulutusta.  
Muutoksista ja uusista toimintatavoista tiedotetaan niitä koskeville yhteistyötahoille. 
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OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
 
 
 
 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
Kehitysvammisten päivätoiminnan omavalvontasuunnitelman pohjatyö tehtiin eri yksiköiden työntekijöis-
tä ja esimiehistä kootussa työryhmässä. Jokainen yksikkö on kirjannut  työryhmän tekemän pohjatyön 
jälkeen yksikköönsä tiedot lomakkeeseen. Pompon päiväkeskuksen omavalvontasuunnitelman yksikkö-
kohtaiset tiedot on tehty yhteistyönä pompon päiväkeskuksen henkilökunnan kanssa. 
 
 
 
 
 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Vastaava ohjaaja Pirjo Peri-Hautamäki 
 
 
 
 
 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta  
Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa, jos toiminnassa tapahtuu muu-
toksia. 
 

 
 
 
 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
Pompon päiväkeskuksen omavalvontasuunnitelma on yksikön käytävällä sijaitsevalla ilmoitustaululla. 
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 
 
Palvelutarpeen arviointi 
 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
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. 
 

 
 

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelman yhteydessä. Vammaispalvelujen  
Paletin moniammatillinen työryhmä (sosiaalityntekijä, lääkäri, psykologi, tarvittaessa fysio- ja toimintate-
rapeutti, päiväkeskuksen henkilökunta) tekee asiakkaalle kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman. Sosiaa-
lityöntekijä tekee päätöksen päivätoiminnasta. Asiakas itse ja hänen mahdollisesti toivomansa edustaja 
tai läheinen osallistuu kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.  
  
 
 

 

 

Asiakassuunnitelma 
Asiakasuunnitelma laaditaan yksikössä vuosittain yhdessä asiakkaan, hänen omaisen/läheisen ja toi-
mintayksikön henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Suunnitelmassa selvitetään asiakkaan toimintakykyä; 
hänen vahvuuksiaan sekä avun että ohjauksen tarpeita.  Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai 
tarvittaessa useammin jos asiakkaan toimnnassa tapahtuu muutoksia.  
 
Asiakassuunnitelma sekä Kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma löytyvät asiakastietojärjestelmästä (Effi-
ca). Myös uudet työntekijät perehdytetään asiakaskohtaisiin suunnitelmiin.  
 

 
Asiakkaan kohtelu 
Kohtelemme asiakkaita kunnioittavasti, kauniisti ja loukkaamatta.Jokainen asiakas on arvokas eikä hä-

nen vammansa vaikuta hänen kohteluunsa. Epäsopiva käytös asiakkaita, omaisia, asiakkaiden läheisiä 

ja työyksikössä työskenteleviä, opiskelevia tai vierailevia kohtaan ei ole sallittua ja siihen puututaan. 

Jokaisen yksikössä työskentelevän on kiinnitettävä huomioita siihen, miten asiakkaille puhutaan tai mi-

ten heistä puhutaan.  

Toimintamalleista keskustellaan ja uusia työntekijöitä perehdytetään asiallisen kohtelun periaatteisiin. 
Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle ja tapahtuneesta keskustellaan asianomaisten 

kanssa, työyhteisössä ja tarvittaessa omaisen kanssa. Epäasialliseen kohteluun puututaan (ilmoitus 

työssä havaitusta epäkohdasta lomake, liitteellä), huomautetaan ja annetaan tarvittaessa kirjallinen va-

roitus. Sanallinen (esim. kiroilu) tai fyysinen (esim. kovakourainen ote) epäsopiva käytös on peruste 

suulliselle tai kirjalliselle varoitukselle.  

 
Vakavista haittatapahtumista ja vaaratilanteista ilmoitetaan omaisille ja tarvittaessa niistä keskustellaan 
omaisten kanssa. Haittatapahtumat ja vaaratilanteet kirjataan aina asiakastieto-  ja  HaiPro järjestel-
mään ja niistä keskustellaan yksikön palavereissa sekä mietitään ratkaisuja miten vastaavat tapaukset 
olisi estettävissä. 
Asiakkaan huonosta kohtelusta tai kaltoinkohtelusta ilmoitetaan aina ensin esimiehelle. Esimies tekee 
ilmoituksen Valviraan ja tarvittaessa tehdään tutkintapyyntö/rikosilmoitus poliisille. 
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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. 

Yksikössä otetaan huomioon asiakkaan tarve omiin mielipiteisiin ja toivomuksiin. Asiakas saa esittää 
omia toivomuksia oman kykynsä mukaan päivätoiminnassa ja asiakassuunnitelman teon yhteydessä 
jossa hänen toiveensa ja mielipiteensä otetaan huomioon. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioite-
taan, hänellä on oikeus (omien kykyjensä mukaisesti) päättää omista asioistaan ja hänellä on oikeus 
omannäköiseen elämään ja päivätoimintaan. Asiakkaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja ohjauk-
seen. 
 

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. 
Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 

Asiakkaiden tulee noudattaa yksikössä voimassa olevia sääntöjä. Kunkin asiakkaan tulee kunnioittaa 
muita asiakkaita sekä työntekijöitä. 
 
Rajoitteiden käyttöä päivätoiminnassa pyritään minimoimaan. Ensisijaisesti pyritään löytämään muita 
keinoja kuin rajoittaminen; vain jos asiakkaan tai toisen asiakkaan turvallisuus on vaarassa otetaan 
käyttöön rajoitteet. Päivätoiminassa noudattaan asumisyksiköiden laatimia rajoittamistoimenpiteitä. Näi-
den rajoitteiden vaikutuksia seurataan havainnoimalla, kirjaamalla ja tiedottamalla yksikön yhteisissä 
palavereissa. Rajoitteen käytöstä informoidaan asukasta ja omaisia/läheisiä ja ne kirjataan asiakas-
suunnitelmaan. Yksikössä on erillinen asiakaskohtainen oheistus mahdolisten rajoitteiden käytöstä Suo-
jelukansiossa. 
 
 
Pompossa käytössä olevia rajoittamistoimenpiteitä: 

- turvavyön käyttö pyörätuolissa ja pyörien lukitus tarvittaessa turvallisuussyistä 
- ortoosien käyttö terveydellisistä ja kuntouttavista syistä (lääkärin tai fysioterapeutin määräämä 
- sängyissä käytettävät laidat on käytössä putoamisen estämiseksi, niille jotka niitä tarvitsevat 
- huoneiden portit ovat käytettävissä levottomuuden ja karkailun/harhailun estämiseen 
- aidattu piha ja portit on käytössä karkailun/harhailun estämiseen ja turvallisuuden varmistami-

seen 
 

 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
Palautteen kerääminen: 
- Asiakkailta ja heidän omaisiltaan/läheisiltään kerätään asiakaspalautetta ja sitä voi antaa myös nimet-
tömänä. Asaikas tai omainen/läheinen voivat antaa palautetta myös suoraan työntekijöille.  
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). 
- Asiakastyytyväisyyskyselyllä kerätään palautetta yksikön toiminnasta. Kyselyn toteuttavat sosiono-
miopiskelijat osana työssäoppimisjaksoja. 
- Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä: 
Palautteet käsitellään yksiköissä palautteen saavuttaessa.Toimintaa kehitetään ja arvioidaan ja muute-
taan tarvittaessa palautteiden perusteella.Nimellä tulleeseen palautteeseen vastataan joko kirjallisesti 
tai suullisesti sekä mahdollisimman nopeasti paikanpäällä. 
 

http://www.turku.fi/
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Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/
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PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
Yksikössä työskentelevien ammattiryhmien yhteinen tavoite on edistää asiakkaan hyvinvointia.  
Tätä työntekijät toteuttavat omien työtehtäviensä puitteissa asiakassuunnitelman mukaisesti. 
 
 Asiakkaan päivätoiminta perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan ja sen pohjalta tehtyyn asia-
kassuunnitelmaan. Tavoitteena on edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.  
Päivätoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti (omais/asiakastyytyväisyyskyselyt).  
 
Asiakkaan toiveet ja voimavarat huomioiden varmistetaan asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintaky-
vyn ylläpito ulkoilun ja kuntouttavan päivätoiminnan avulla. Sosiaalista toimintakykyä tuetaan ryhmätoi-
minnalla ja mahdollistamalla sosiaalisia kontakteja sekä yksikössä tapahtuvien vierailujen että yksiköstä 
ulospäin suuntaavan toiminnan avulla. 

 

Asiakkaita ohjataan päivätoiminnan eri osa-alueiden hallinnassa. Tavoitteena on mahdollisimman itse-
näinen selviytyminen päiväkeskuksen arjessa. Asiakasta tuetaan ja rohkaistaan hänen omien vahvuuk-
siensa ja voimavarojensa kautta.Henkilökunta noudattaa työssään asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää 
ja edistävää työotetta. Asiakasta ei passivoida esim. tekemällä asioita tai päätöksiä asiakkaan puolesta. 
 
Ohjaamis- ja auttamismenetelmiä sekä tavoitteita kartoitetaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisiä 
kuntoutus- ja palvelusuunnitelmia sekä asiakassuunnitelmia tehtäessä.  Hoitajien tulee huolehtia suun-
nitelmien arvioinnista ja päivittämisestä tarpeen mukaan. Toimintaa kirjataan ylös ja toimintojen toteu-
tumista tarkkaillaan kunkin asiakkaan kohdalla päivittämällä asiakassuunnitelmaa tarvittaessa. 
 

 
Ravitsemus 
 
Asukkaille pyritään tarjoamaan monipuolista terveellistä ruokaa. Aterioiden suunnittelu ja valmistus on 
ammattitaitoisten henkilöstön vastuulla, joilta edellytämme valta-kunnallisten ravitsemussuositusten 
noudattamista. Lounaan ja  sekä elintarvikkeet toimittaa Arkea Oy voimassa olevan sopimuksen mukai-
sesti. 
 
Varmistamme, että päivätoiminnan ruokailurytmi on säännöllinen ja huolehdimme lääkärin määräämistä 
erikoisruokavaliosta. Tarvittaessa käytetään tehoruokavaliota tai ruoan koostumusta muuttavia aineita 
asukkaan ruoasta saatavaa ravitsemustasoa lisäämään.  Ruokaluissa tarvittavia apuvälineitä käytetään, 
mikäli asiakkaan toimintakyky sitä vaatii.     
 
 

 

Hygieniakäytännöt 
 

Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen tuen tarve on kirjattu kuntoutumissuunnitel-
maan ja sen pohjalta asiakassuunnitelmaan. Asiakkaita viedään wc:hen tai heidän vaippoja vaihdetaan 
tarvittaessa. Käsihygieniasta huolehditaan. Hygienian tasoa seurataan ja kehitellään koko ajan. 
 
Yksikön siivous on ohjeistettu siivous- ja puhdistussuunnitelmassa. Myös käytettävät pesuaineet ja väli-
neet on kuvattu erillisessä kansiossa.  
 
Hyvinvointitoimialan hygieniahoitajia konsultoidaan tarvittaessa ja heiltä saadaan ohjeistusta mm. erilai-
sia poikkeustilanteita varten. He kiertävät yksiköissä kouluttamassa hygienia-asioissa.  
Yksikössä noudatetaan Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hygieniaohjetta: Tavanomaiset varotoi-
menpiteet. 
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Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Henkilökunta seuraa asiakkaiden terveydentilaa. Henkilökunta reagoi herkästi asukkaiden voinnin muu-
toksiin ja ne ilmoitetaan koteihin ja asumisyksiköihin sekä kirjataan asiakastietojärjestelmään. Tervey-
denhoidosta sekä sairaanhoidollisista toimenpiteistä vastaa terveyskeskus. Hammashoito tapahtuu asi-
akkaasta riippuen joko kunnallis- tai yksityissektorilla kotien ja asumisyksiköiden toimesta. 
 

 Asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaaa asukkaan oma terveyskes-
kus/terveyskeskuslääkäri 

 

 Vammaispalveluissa on oma kiertävä sairaanhoitaja, jonka palveluita voidaan käyttää Pompon 
päiväkeskuksen ei niin kiirellisissä hoitotilanteissa ja yleisissä asiakkaiden hoitoon ja huolenpi-
toon liittyvissä neuvonta tilanteissa. 

 

 Akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys päivystykseen ja kiireellisissä ensiaputilanteissa hätäkes-
kukseen.  

 
 

 
Lääkehoito 
 
Kunnalla on yhteinen lääkehoitosuunnitelma, jonka jokainen yksikkö täydentää omilla tiedoillaan. Lää-
kehoitosuunnitelmaan tulee kaikkien työntekijöiden tutustua. Vammaispalveluiden sairaanhoitaja ohjaa 
lääkehoitosuunnitelman toteutumista yhdessä yksikön lääkehoidon vastaavien kanssa. Lääkehoidon 
suunnitelmasta vastaa vanhus- 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. Hoitajat suorittavat joko 
LOVE tai Minilop  lääkehoidon osaamisen varmistamisen testin ja näytöt säännöllisesti. Pompon päivä-
keskukseen asiakkaiden lääkkeet tulevat valmiiksi dosetissa jaettuna kotoa tai asumisyksiköistä. Hoita-
jat antavat dosetista lääkkeet asiakkaalle. Lääkkeet säilytetään omassa kaapissa kahden lukon takana. 
Lääkehoidosta vastaavat hoitajat huolehtivat että lääkekaappi on asianmukaisessa kunnossa ja kaapis-
sa ei ole vanhentuneita tai muuten tarpeettomia lääkkeitä.  
 
Lääkehoidon suunnitelmaa tarkistetaan kerran vuodessa ja päivitetään tarvittaessa mm.  toimintatapo-
jen muuttaessa. Lääkehoidon poikkeamista ilmoitetaan aina Haipro järjestelmässä. Poikkeamat käsitel-
lään yksikössä.  
 
Yksikön asiakkaiden lääkehoidosta vastaa terveyskeskuslääkäri.  
 
Mahdollisista yksikössä tapahtuvista lääkevarkauksista ilmoitetaan Turun kaupungin lakimiehelle ja Val-
viralle. 
 

 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 
Yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelunantajien kanssa sovitaan moniammatillisessa työryhmässä kuntoutus- ja palvelusuunnitel-
maa tehtäessä. Yhteistyötä tehdään mm. Vammaispalvelutoimiston, omaisten, asumisyksiköiden, mui-
den toiminta/päivätoimintakeskusten  ja asiakkaan muun sosiaalisen verkoston kanssa. 
 
Tiedonkulun välineinä käytetään mm. sähköpostia, puhelinta sekä Effica  asiakastietojärjestelmää.  
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Alihankintana tuotetut palvelut  
 

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 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 hyödyntävät. Sieltä löytyvät niin tavara- kuin palveluhankintaan 
liittyvät tiedot sekä myös hankintoihin liittyviä ohjeistuksia. 
 

 
 

ASIAKASTURVALLISUUS 
 
 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
 

Yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelmat, joihin on koottuna turvallisuuteen liittyvät asiat (Dotku ja 
suojelukansio). 
Turvallisuus ohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden 
aiheuttamat seuraamukset. Lisäksi on toimintaohjeet kadonneen asiakkaan etsinnästä. 
Yksikköön on laadittu toimintaohjeet pitkän sähkökatkon varalta sekä toimintaohjeet vesikatkon tai 
veden saastumisen, sekä tietoyhteyksien katkon varalle.  
 
Alkusammutuskoulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille. Asiakasturvallisuutta 
pidetään yllä henkilöstön säännöllisillä turvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla. Hoitajien tehtävä on tiedot-
taa ja neuvoa asukkaita turvallisuusasioissa. Poistumisharjoituksia pidetään yksi-kaksi kertaa vuodessa. 
 
Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan myös laitteiden ja tarvikkeiden säännöllisellä huollolla. Henkilö-
kuntaa perehdytetään laitteiden käyttöön. Rikkoutuneet laitteet poistetaan käytöstä.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet).  Asaikkaiden asiakirjat 
säilytetään kahden lukon takana. 
 

 
Henkilöstö 
 

Yksikössä on yksi vastaava ohjaaja/sosionomi ja yhdeksän lähihoitajan vakanssi. 
 
 

 

Sijaisia otetaan tarvittaessa korvaamaan vakituisen henkilöstön poissaoloja.  Koulutettujen ammattihen-
kilöjen puuttuessa sijaisuuksissa voidaan käyttää alan opiskelijoita tai alalle vaadittavaa muuta koulu-
tusta omaavia sijaisia.  
 

 
Henkilöstövoimavarojen riittävyysvarmistetaan: 
 

- huolehtimalla, että henkilöstöä on riittävästi asiakastilanteet huomioiden 
- mahdollistamalla jaksamista ja ammattitaitoa lisäävä työnkierto 
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- järjestämällä kuusi suunnittelupäivää vuodessa 
- vuosittain käytävillä kehityskeskusteluilla   
- tarvittavaa täydennyskoulutusta järjestämällä 
- varhaisen tuen toimintamallia toteuttamalla  

 
 
 
 
 
 
 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet: 
 
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 
pätevyys Valviran rekisteristä, kun kyseessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön rekrytointi. 
 
Haastattelussa käydään huolellisesti läpi työntekijän soveltuvuutta ja luotettavuutta. 
 

 
Henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus 
 
Esimies vastaa perehdyttämisestä. Työntekijät huolehtivat työhön opastamisesta. Apuna perehtymises-
sä käytetään perehdytyskansiota ja perehdytyskorttia. Yhdessä työskentelyllä/parityöskentelyllä pereh-
dytään käytännön työhön. 
 
Tietosuojaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen uuden työntekijän on suoritettava verkkotentti ja tutus-
tuttava tietosuojamateriaaliin. Lisäksi uusi työntekijä allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen. 
 
 

Koulutus 
 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vammaispalvelujen koulutussuunnitelman mukaisesti osallis-
tutaan koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisia seurataan henkilöstöhallinnon järjestelmässä, tavoittee-
na on, että jokainen työntekijä saa täydennyskoulutusta vähintään kolme koulutuspäivää vuodessa,  
 
Kaupungin ja hyvinvointitoimialan omina koulutuksina järjestetään muun muassa ensiapu-, turvallisuus-, 
lääke-, palo- ja pelastuskoulutusta.  
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin sekä erilaisia verkkokoulutuksia hyödynnetään 
täydennyskoulutuksessa. Lisäksi henkilöstö voi anoa omaa ammattitaitoaan ja työtä kehittävään täy-
dennyskoulutuksiin pääsyä esimieheltä.  
 

 

Toimitilat 
 
Pompon päiväkeskuksen tiloja käytetään pääasiassa päivätoimintana.  
 
Pompon asiakkaat on jaettu neljään huoneeseen (turkoosi, lime, pinkki ja harmaa huone). Näissä huo-
neissa voidaan antaa yksilöllistä hoitoa, kuntoutusta ja huolenpitoa. Huoneissa on portit asiakasturvalli-
suuden lisäämiseksi. 
 
Yleisiä yhteisiä tiloja ovat jumppasali ja ruokasali. Jumppasalissa järjestetään yhteisiä hetkiä kuten 
esim. joulujuhlat, hartaudet, syntymäpäivät yms. Lisäksi käytössä on valkoinen huone jossa ryhmät voi-
vat käydä rentoutumassa omana sovittuna päivänään, fysioakustinen huone jossa asiakas voi rentoutua 
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fysioakustisessa tuolissa sekä fysioterapeuttien käyttämä huone, jossa he ottavat vastaan meidän asi-
akkaita. Pompossa on käytössä 5 Inva WC:tä ja 5 tavallista WC:tä. Pihalla on aidattu piha-alue. 
 

 
Siivous ja pyykkihuolto  

 

Yksikön siivouksesta ja pyykkihuollosta vastaa HYTO:n Puhdistuspalvelun laitosapulainen.   
 
 

 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Apuvälineiden ja lääkintälaitteet tulevat asiakkaan mukana päiväkeskukseen. Laitteiden käyttöön tutus-
tutaan ohjeiden ja tarvittaessa fysioterapeutin opastuksella ja uusien laitteiden käyttöönotto tapahtuu 
laitteen valmistaja ohjeiden mukaisesti. Laitteiden huollosta vastaa Turun kaupungin hyvinvointitoi-
mialan tekninen huolto. 
 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 

Pirjo-Riitta Maunuvaara, puh. 040 6527986 
 

 

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. 
 
 
 

Koko Pompon päiväkeskuksen henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus ja kaikkien tulee perehtyä tie-
tosuoja-asioihin. Tietosuojamateriaali löytyy perehdytyskansiosta taikka kaupungin verkkosivuilta. Käy-
tössä on tietoturva verkkokoulutus, jonka jokaisen työntekijän on suoritettava joka vuosi.  
 
Käytössä on Effica- asiakastietojärjestelmä. Kaikilla työntekijöillä on käytössä omat henkilökohtaiset 
Effica  -asiakastietojärjestelmätunnukset. Jokainen työntekijä vastaa omasta kirjaamisesta Efficaan. 
Henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus. 
Opiskelijat eivät kirjaa itsenäisesti Effica asiakastietoja. Opiskelijan työssäoppimista ohjaava hoitaja 
perehdyttää opiskelijaa kirjaamiseen, opiskelija seuraa ohjaajan tekemää asiakastietojen kirjaamista 
järjestelmään. Tarvittaessa opiskelijalle haetaan käyttäjätunnukset asiakastietojärjestelmään, mikäli 
työssäoppimisjakson työtehtävät sitä vaativat. 
 
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.  
 
Vammaispalvelujen tietosuojaseloste on nähtävissä päivätoimintayksikön seinällä. 
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Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Sari Järvinen, puh. 050 – 5955 028 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 
Yliopistonkatu 30 
20100 TURKU 
 
 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
 

Toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Epäkohtiin ja riskeihin kiinnitetään huomiota välittömästi. 
Asioista keskustellaan päivittäin/palavereissa sekä huolehditaan, että toiminta on asianmukaista ja 
muutokset kirjataan ylös. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oi-
keuksista sisältyvät laatukriteerit on sisällytetty Pompon päiväkeskuksen toimintoihin ja omavalvonta-
suunnitelmaan. 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. Omavalvontasuunni-
telmaa käytetään osana uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytystä. 
Omais/asiaikastyytyväisyyskyselyiden pohjalta kehitetään toimintaa haluttuun suuntaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 

Paikka ja päiväys 

                                         Turku 24.9.2018 

Allekirjoitus 
 
 
 
 
                                                  Pirjo Peri-Hautamäki 
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Liitteellä: 

 ilmoituslomake työssä havaitusta epäkohdasta 

 asiakkaan osallisuutta edistävän toiminnan laatukriteerit Pompon päiväkeskuksessa 
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TOIMINNAN LAATUKRITEERIT 14.9.17/henkilökunta 
 
Miten laatukriteerit toteutetaan Pompossa 
 

1. Tuki valintojen ja suunnitelmien tekoon  
- Asiakas ilmaisee oman tahtonsa oman kykynsä mukaan ja hoitajien tukemina eri kom-

munikaatio välineitä käyttäen. Hän voi kertoa mitä päivätoiminnaltaan haluaa ja esim. 
mihin Pompon toimintoihin haluaa osallistua. 

- Asiakassuunnitelmat tehdään asiakkaan, omaisten/läheisten ja henkilökunnan kanssa 
yhteistyössä. 

 
2. Tuki muutoksiin ja siirtymävaiheisiin 
- Käydään asiakkaan kanssa tutustumassa esim. uuteen toimintakeskukseen. vaihtoeh-

toisesti käymme itse tutustumassa uuden asiakkaan toimintoihin esim. koulussa, asu-
misyksikössä, toimintakeskuksessa. Uusi asiakas voi siirtyessään toiseen yksikköön 
käydä harjoittelu/tutustumisjaksolla ennen varsinaista siirtymistä.  

- Tiedon siirto varmistetaan puoli ja toisin toimintakeskuksesta toiseen tai koulusta päi-
vätoimintaan siirryttäessä. 

 
3. Tuki lähiyhteisöihin liittymiseen 
- Tehdään asiakkaitten kanssa yhteistyötä lähihenkilöiden, lähiyhteisön kanssa kuten 

kaupat, asumisyksiköt, kodit, terapeutit ja muut päivä/toimintakeskukset 
- Tuetaan päivätoiminnassa asiakkaiden keskinäistä kommunikointia 
-  informoidaan heitä tulevista omista ja lähiyhteisöjen tapahtumista 

 
4. (Tuki opintoihin pääsemiseen)      
5. Tuki mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen 
- Tuetaan, ylläpidetään ja kannustetaan itsenäiseen toimintaan (päivittäiset toiminnot ku-

ten pukeminen, syöminen yms.) 
- tuetaan asiakkaita kommunikoinnissa ja hyödynnetään vaihtoehtoisia kommunikoinnin 

välineitä. 
 

6. Tuki terveyteen ja hyvinvointiin 
- Tarjotaan monipuolista päivätoimintaa ja huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet 

päivätoimintaa suunniteltaessa 
- Tuetaan ja ohjataan liikkumaan 
- tarjotaan terve 
-  Käytetään tarvittavia apuvälineitä päivätoiminnassa 
-  Tarjotaan terveellistä ravintoa 
- Tarjoamme erilaisia harrasteryhmiä osana päivätoimintaa 

 
7. (Tuki ammatillisiin opintoihin ja työhön pääsemiseen)   
8. Tuki itseilmaisuun ja luovuuteen 
- Tarjoamme monipuolisesti eri taiteenalojen ryhmätoimintaa ja tutustumisia alan am-

mattilaisten kanssa yhteistyössä. 
9. Tuki merkityksellisissä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen 

– Kannustetaan asiakkaita erilaisissa rooleissa kuten esim. toisten avustaminen, työ-
rooli, kaupassa/kirjastossa käynti yms. 
 

10. Tuki palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen. 
- Tulemme tekemään säännöllisesti asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyjä 
- Päivitämme asiakassuunnitelmat vuosittain tai tarvittaessa 
- Tiedotetaan tulevista toiminnoista 
- Asiakkaiden ja heidän lähihenkilöiden käytössä on Turun kaupungin palautejärjes-

telmä, sekä Pompon päiväkeskuksessa oleva palautelaatikko 
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