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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Toimintayksikön nimi 

Pormestarin toimintakeskus 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Pormestarin toimintakeskus järjestää työnluonteista toimintaa aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille. 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Pormestarinkatu 12 
 

Postinumero 

20750 

 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Merja Moisio 
 

Puhelin 

040 1866191 

Sähköposti 

merja.moisio@turku.fi 
 

 

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 

 

Toiminta-ajatus 
 
Yksikkö järjestää erityistä tukea tarvitseville aikuisille palvelun käyttäjille yksilön toimintakykyä ja 
vahvuuksia tukevaa toimintaa. Toimintaan kuuluu alihankintatöitä, käsitöitä, keittiö- ja siivoustöitä, 
ulkotöitä, liikuntaa sekä karaokea, pelejä ja elokuvien katselua, rentoutusta, ulkoilupäiviä, tanssia sekä 
erilaista luovaa toimintaa. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Arvoja ja toimintaperiaatteita ohjaa Turun kaupungin toimintalupaukset eli asiakaslähtöisyys, 
vastuullisuus ja suvaitsevaisuus sekä uudistuminen ja yhteistyö.  
Linkki: http://www.turku.fi/2029 
 
Yksikön arvoihin ja toimintaperiaatteisiin kuuluu asiakaslähtöisyys, toimintakyvyn tukeminen, 
psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, turvallinen toimintaympäristö, kestävä kehitys, tasa-
arvoisuus ja oikeudenmukaisuus.  
 
Yksikössä noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä. Katso liite 1. 
 
Asiakaslähtöisyys 
 
Jokaiselle palvelun käyttäjälle tehdään omia tavoitteita tukeva asiakassuunnitelma. 
Omassa yksikössä asiakaslähtöisyys näkyy esimerkiksi siten, että jokaiselle pyritään löytämään taitoja 
tukevaa, kehittävää ja mieleistä toimintaa. Jokainen palvelun käyttäjä huomioidaan yksilöllisesti.  
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Palvelun käyttäjä sijoitetaan itselleen sopivaan ryhmään ja toiveita kuunnellaan, vaihtoja harkitaan ja 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.  
Palvelun käyttäjien asioissa toimitaan yhteistyössä esimerkiksi omaisten, asumisyksiköiden, ev. 
lut.seurakunnan, koulujen, Vammaispalvelutoimiston, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. 
 
Toimintakyvyn tukeminen sekä psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi 
 
Palvelun käyttäjän toimintakykyä tukee ja edistää toimintakeskuksen toimintaan osallistuminen sekä 
matkojen kulkeminen bussilla, taksilla, pyörällä tai kävellen kuntoutussuunnitelmassa sovittujen 
käyntipäivien mukaan. 
Palvelun käyttäjän sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä tukee ja edistää matkojen kulkeminen ja 
työyhteisössä toimiminen. Matkojen sujuvuutta voidaan tukea aikatauluja järjestelemällä. 
Ongelmatilanteisiin puututaan ja ne pyritään ratkaisemaan keskustelemalla palvelun käyttäjän 
ymmärtävällä tavalla. 
Fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen kuuluu liikunnan harrastaminen jokaisen oman 
liikuntakyvyn mukaan. Toimintakeskus järjestää taukojumppaa ja kävelyä päivittäin, sählyä kerran 
viikossa ja kuntosalilla käymistä mahdollisuuksien mukaan. 
Päivittäinen terveellinen ateria tukee palvelun käyttäjän hyvinvointia. Opastetaan oikeanlaisiin 
ravintotottumuksiin ja päihteettömyyteen.  
 
Turvallinen toimintaympäristö 
 
Toiminta on suunniteltu niin, että palvelun käyttäjät ovat ohjaajien valvonnassa toimintakeskuksessa 
ollessaan. Ulko-ovet ovat lukittuina toiminnan aikana ja poistumista harjoitellaan. 
 
Kestävä kehitys 
 
Kestävän kehityksen arvo on tärkeä toiminnassamme. Käytämme toiminnassamme paljon 
kierrätysmateriaaleja. Valmistettuja tuotteita myydään toimintakeskuksessa. 
Toimintakeskuksessa lajitellaan roskat ja sammutetaan valot tyhjistä tiloista. Käytämme 
joukkoliikennevälineitä. 
 
Tasa- arvoisuus ja oikeudenmukaisuus 
 
Palvelun käyttäjistä koostuva parlamentti on päättänyt toimintakeskuksen säännöt, joita pyritään 
noudattamaan ja jotka koskevat tasapuolisesti kaikkia. Palvelun käyttäjän ehdotukset toiminnan 
kehittämisestä käsitellään.  
Ohjaajat toimivat jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. 
Palvelun käyttäjän velvollisuus on osallistua toimintakeskuksen toimintaan ja noudattaa yhdessä 
sovittuja sääntöjä.  
 

 

RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, 
analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen.  

 

 Pormestarin toimintakeskuksessa pyritään riskinhallintatoimenpiteiden avulla ennakoimaan, 

tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä.  

 

 Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 
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o toiminnan ja palvelun riskit 

o tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

o tietosuojaan liittyvät riskit 

o henkilöstöön liittyvät riskit 

o palvelun käyttäjän aiheuttamat riskit 

o ulkopuolisten aiheuttamat riskit 

 

 

 

 Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja lä 

heltä piti -tilanteita Haipro-ohjelman avulla. Ilmoituksia analysoimalla tunnistetaan toiminnan 

kriittiset kohdat ja toimintatavat joihin tulee puuttua. 

 

 Toiminnan ja palvelun riskit 

o palvelun käyttäjien kohtelu ja itsemäärääminen 

 palvelun käyttäjiä kohdellaan kunnioittavasti ja loukkaamatta 

o toimintayksikön toimintatavat 

 yksikössä tulee noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja 

o kirjaaminen 

 kirjataan merkittävät asiat liittyen palvelun käyttäjän tilanteeseen ja tapahtumiin 

 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

o työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan rakenteellisia yms. riskejä yhdessä 

työterveyshuollon edustajien kanssa 

      

 Henkilöstöön liittyvät riskit 

o uudet työntekijät käyvät työhöntulotarkastuksessa ja säännöllisiä terveystarkastuksia 

tehdään 

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

testien hyväksyttävä suorittaminen (lääkelupa, hygieniapassi jne.) ovat tärkeässä 

osassa riskien ennaltaehkäisyssä 

o perehdytys niin yksikön toimintaan kuin uusien laitteiden ja välineiden käyttöön 
vähentävät riskitapahtumien syntyä (käyttöohjeet saatavilla) 

 

 Tietosuojaan liittyvät riskit 
o huomioidaan salassapitovelvollisuus 

o arkaluonteista tietoa sisältävä materiaali hävitetään tietosuojaa koskevien ohjeistusten 

mukaisesti 

 

 Henkilöstöön liittyvät riskit 
o henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä lisä- ja täydennyskoulutuksella 

 
 Palvelun käyttäjiin liittyvät riskit 

o aggressiivisesti käyttäytyvien palvelun käyttäjien kohtaamiseen liittyviä riskitilanteita 
pyritään välttämään kouluttamalla henkilökuntaa 

o tapahtuneet väkivaltatilanteet käydään läpi jälkikäteen ja pohditaan miten jatkossa 
voitaisiin välttää vastaavanlaiset tilanteet 

 
 Omaisten tai muiden vierailijoiden aiheuttamat riskit 

o omaisten kanssa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen 
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Riskien tunnistaminen 
 

Haipro-ohjelman avulla henkilökunta tuo esille havaitsemansa laatupoikkeamat, läheltä piti –tilanteet, 
riskit ja epäkohdat. 
 
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 
 
Haipro-ohjelmaan tehdään haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitus, jonka jälkeen esimies 
tai muu yksikössä nimetty työntekijä käsittelee tapahtuman järjestelmään. Sen jälkeen tapahtuma 
käydään läpi yksikön palavereissa ja kirjataan mitä toimenpiteitä sen pohjalta tehdään. 
 

 

Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamista, läheltä piti -tilanteista ja haittatapahtumista keskustellaan yksiköissä. 
Mietitään miten toimintaa tulee muuttaa, jotta nämä tilanteet voidaan jatkossa välttää. 
 

 

Muutoksista tiedottaminen 
 

Henkilökuntaa informoidaan korjaavista toimenpiteistä suullisesti erilaisissa palavereissa ja lisäksi 
tarvittaessa kirjallisesti. 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 suunnitteluun on osallistunut toimintakeskuksen henkilökunta. 
 

 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Vastaava ohjaaja 
Merja Moisio 
Pormestarinkatu 12 
20750 TURKU 
p. 040 1866191 
merja.moisio@turku.fi 
 
 

 
Omavalvontasuunnitelman seuranta 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa siltä osin kun toiminta muuttuu. 
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Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja 
omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön ilmoitustauluilla. 
 
 

 
 
PALVELUNKÄYTTÄJÄN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
 
 
Palvelutarpeen arviointi 
 
Palvelun käyttäjän palvelun tarve arvioidaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelman yhteydessä. 
Vammaispalvelujen Paletin moniammatillinen työryhmä (sosiaalityöntekijä, lääkäri, psykologi, 
tarvittaessa fysio- ja toimintaterapeutti) tekee palvelun käyttäjälle kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman. 
Palvelun käyttäjä itse ja hänen mahdollisesti toivomansa edustaja tai läheinen osallistuu kuntoutus- ja 
palvelusuunnitelman laatimiseen.  
 
Vammaispalvelujen/Paletin sosiaalityöntekijä tekee päätöksen toimintakeskukseen sijoittamisesta. 
 

Yksikössä tehdään jokaiselle palvelun käyttäjälle kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan pohjautuvat 
asiakassuunnitelmat yhdessä palvelun käyttäjän kanssa. Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai 
tarvittaessa useammin. Asiakassuunnitelma löytyy Effica -asiakastietojärjestelmästä. Jokainen 
työntekijä tutustuu palvelunkäyttäjien kuntoutus- ja palvelusuunnitelmiin ja toimii niiden suunnitelmien 
mukaisesti. Myös uudet työntekijät perehdytetään palvelun käyttäjien suunnitelmiin.  
 

 
Palvelun käyttäjän kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. 
Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 
itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa palvelunkäyttäjän 
itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan palvelun käyttäjien toiveiden suuntaisesti mahdollisuuksien 
mukaan. Asiakassuunnitelmassa mietitään palvelun käyttäjän resursseja ja toiveita laajemmin 
yhdessä palvelun käyttäjän kanssa. Palvelun käyttäjien parlamentti kokoontuu tarvittaessa ja 
käsittelee palvelunkäyttäjien esille tuomia kehittämisideoita. Palvelun käyttäjien ideat ja mielipiteet 
tulevat myös esiin ryhmäpalavereissa, joihin osallistuu ryhmän ohjaaja ja palvelun käyttäjät. 
Henkilökunta osallistuu koulutukseen itsemääräämisoikeudesta. 
 

 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan 
lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja 
sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai 
turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. 
Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa 
kunnioittaen. 
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Jokaista palvelun käyttäjää kohdellaan yksilönä ja huomioidaan hänen toimintakykynsä. Tehtävät 
annetaan taitojen mukaan palvelun käyttäjän toiveita kuunnellen. Palvelun käyttäjän kanssa 
kommunikoidaan arvostavasti ja rakentava palaute annetaan kahden kesken. Käytössä on yhdessä 
palvelun käyttäjien kanssa laaditut talon yhteiset säännöt, joita kaikki noudattavat. 
 
Ohjaajat toimivat lakien ja säädösten mukaan. Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle ja 
esimiehellä on velvollisuus puuttua esille tulleisiin epäkohtiin. Epäasiallista kohtelua ovat esimerkiksi 
epätasa-arvoinen kohtelu, syrjintä ja huomioimatta jättäminen. Epäasiallisen kohtelun seuraamukset 
ovat huomautus, varoitus ja irtisanominen. 
 

Rajoitustoimia tarvitaan jos palvelun käyttäjän toiminta aiheuttaa haittaa työyhteisölle (esim. toisten 
ärsyttäminen, nimittely tai väkivallalla uhkaaminen). Rajoitustoimenpiteitä ovat toimintatilajärjestelyt, 
aikatauluttaminen, toimintakeskuksesta poistaminen määräajaksi ja tarvittaessa lyhytaikainen 
kiinnipitäminen (42 f §), aineiden ja esineiden haltuunotto (42 g §) sekä henkilöntarkastus (42 h §). Laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta. 
 

 
Palvelun käyttäjien ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 

 
Palautetta kerätään asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyiden avulla. 
Asiakaspalautetta voi antaa nimettömänä palautelaatikkoon toimintakeskuksessa. 
Jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa myös sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla 
(www.turku.fi / Paikalla palaute-palvelu) tai paperisella palautelomakkeella sekä suullisesti (nämä 
palautteet kirjataan ylös ja lisätään sähköiseen palveluun). 
 
Palautteet käsitellään yksiköissä palautteen saapuessa. 
Toimintaa kehitetään, arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa palautteiden perusteella. 
Nimellä tulleeseen palautteeseen vastataan joko suullisesti tai kirjallisesti. 
 

 
Palvelun käyttäjän oikeusturva 
 
Muistutuksen vastaanottaja: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kirjaamo 
Yliopistokatu 30, 2. krs 
PL 670 
20101 TURKU 
 
Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamista palveluista: 
 
Sari Huusko 
p. 02 2626171 / 040 8372013 
ma-to klo 10-12 
 

o neuvoo palvelun käyttäjää asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
o avustaa palvelun käyttäjää muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa palvelun käyttäjän 

oikeuksista 
o toimii palvelun käyttäjän oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa heidän 

oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 
o antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle 

 
 
 

http://www.turku.fi/
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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 kuluttajan 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? 
 
Kohteluunsa tyytymätön palvelun käyttäjä voi tehdä muistutuksen toimintayksikön johdolle. 
Muistutukset lähetään kirjaamoon. 
Palvelualuejohtaja vastaa muistutuksen tekijälle kirjeitse kohtuullisessa ajassa (1kk). 
Muistutukseen vastataan aina kirjeitse (sähköpostiin liittyvät tietoturvariskit). 
Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeelle, joka on saatavissa sähköisessä 
muodossa. Muistutuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka 
voi tulkita sellaiseksi. 
Palvelun käyttäjä voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon ( Valvira), 
Lounais- 
Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai hyvinvointitoimialalle. 
 
 

 
 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 
 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
Yksikössä työskentelevien ammattiryhmien yhteinen tavoite on edistää palvelun käyttäjän hyvinvointia.  
Tätä työntekijät toteuttavat omien työtehtäviensä puitteissa. 
 
Toiminta perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan ja tavoitteena on edistää palvelun käyttäjän 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
 
Jokaiselle palvelun käyttäjälle tehdään asiakassuunnitelma mihin kirjataan: 
 

o nykytilanne 
o toimintakyky 
o terveyteen liittyvät tiedot 
o suunnitelmat 
o toiveet 

 
Päivitetään tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. 
 

 
Ravitsemus 
 

Palvelun käyttäjillä on mahdollisuus monipuoliseen lounaaseen, joka sisältää salaatin, lämpimän 
ruuan, jälkiruuan, leivän ja juomat. Kahvi kaksi kertaa päivässä. Ruokailu on esimerkkiruokailua, jossa 

http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/
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ohjaaja opastaa ja seuraa tarvittaessa palvelun käyttäjiä. Palvelun käyttäjillä on myös mahdollisuus 
ostaa aamuisin terveellinen smoothie. 
  
 

Hygieniakäytännöt 
 

Ohjataan hyvään henkilökohtaiseen hygieniaan, jos huomataan epähygieenisyyttä niin konsultoidaan 
asumisyksiköitä. 
 
Hyvinvointitoimialan hygieniahoitajia konsultoidaan tarvittaessa ja heiltä saadaan ohjeistusta mm. 
erilaisia poikkeustilanteita varten.  
He kiertävät yksiköissä kouluttamassa hygienia-asioissa.  
Lisäksi hygieniahoitajat tekevät yksiköissä auditointia siitä, miten aseptinen työskentely toteutuu 
yksikössä. 
 

Noudatetaan Turun kaupungin hygieniaohjeita. 
 

 
Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Sairaanhoitaja toimii vammaispalvelujen eri yksiköissä asiantuntijana ja vastaa hoito- ja palveluketjun 
toimivuudesta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön suunnittelu, arviointi ja 
toteuttaminen. 
 
Henkilökunta reagoi herkästi palvelun käyttäjien terveydentilan muutoksiin.  
Terveydenhoidosta vastaa kunnan terveyskeskus.  
Kiireellisissä ja ensiaputilanteissa hätäkeskuksen kautta 112 on saatavissa hoitotason 
ambulanssipalvelut.  
 

 
 
Lääkehoito 
 

Toimintakeskuksessa palvelunkäyttäjälle annetaan vain lääkärin määräämät ja asumisyksikön/kodin 
jakamat lääkkeet. Toimintakeskuksessa palvelun käyttäjän oma ohjaaja vastaa lääkkeiden 
jakamisesta. Lääkkeet säilytetään kahden lukon takana. 
 
Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vammaispalvelujen eri yksiköiden lääkehoitosuunnitelmista ja 
lääkehoidosta vastaaminen. 
 
Kaikki toimintakeskuksen ohjaajat suorittavat LOVe MiniLOP – lääkeosaamisen perusteet. 
 
 

 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 
Yhteistyö ja tiedonkulku palvelun käyttäjän palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan verkostopalavereiden ja puhelinkeskusteluiden 
kautta (esim. tiedonkulku asumisyksikön ja toimintakeskuksen välillä). 
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Alihankintana tuotetut palvelut  
 

Kaupunkitasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen 
allekirjoittamiseen 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 nähtävillä 
kilpailutetut sopimukset, joita kaikki kaupungin hallintokunnat voivat hyödyntää. Sieltä löytyvät tavara- 
ja palveluhankintaan liittyvät tiedot sekä hankintoihin liittyviä ohjeistuksia. 
 

 

 
 
 
 
 
PALVELUN KÄYTTÄJIEN TURVALLISUUS (4.4) 
 
 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Toimintakeskuksessa on nimetty turvallisuusvastuuhenkilö. Jokaisella ryhmällä tulee olla omassa 
tilassaan seinällä paperi, jossa lukee päiväkohtaisesti paikalla olevien palvelun käyttäjien nimet.  
Tulipalon sattuessa ohjaajat ohjaavat kaikki ulos ja varmistavat, että omasta ryhmästä ovat kaikki 
mukana. Poistuminen tapahtuu lähimmästä ovesta pihalle, jonka jälkeen kokoonnutaan sovittuun 
kokoontumispaikkaan. Pyritään toimimaan rauhallisesti ja välttämään paniikkia. Talossa on kuusi 
merkattua poistumistietä, kummassakin päässä kolme. Ohjaajat tarkistavat tilat tyhjiksi ja sulkevat 
ovet perässään. Toimintakeskuksessa on nimetty ns. vessavastaavat ja he huolehtivat, ettei talosta 
poistuttaessa kukaan jää vessaan. 
 
Tilanteen mukaan joku ohjaajista soittaa hätänumeroon. Jos tulipalon tms. sattuessa joku palvelun 
käyttäjistä nukkuu tai on saanut esim. epilepsiakohtauksen, voidaan hänet kantaa ulos peiton/huovan 
avulla.  
Talossa on kuusi jauhesammutinta. Sammuttimet löytyvät ruokasalin pylväästä, pikkukeittiöstä ja 
yhdestä työtilasta. Kolme sammutinta on lisäksi varastossa. Molemmissa keittiöissä on lisäksi 
sammutuspeitot. Ensiapuvälineet ovat ruokasalin lääkekaapissa, kylmäpusseja löytyy 
pikkupakastimesta.  
 
Talossa on palvelun käyttäjäkohtaiset lääkkeenanto-ohjeet ja lääkkeet löytyvät toimiston lääkekaapista 
lukkojen takaa. Lääkekaapissa säilytetään vain tarvittavia lääkkeitä. Talon ulko-ovet pidetään aina 
lukittuina. 
Väkivaltatilanteissa pitää turvata oma ja toisten turvallisuus. Pyritään toimimaan siten, että 
poistumistietä voi käyttää tarvittaessa.  
 

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

o vastaava ohjaaja 
o kuusi ohjaajaa 
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Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan: 
 

o riittävästi koulutettua henkilöstöä ohjausryhmiin 
o työnkierto 
o kehityskeskustelut 
o työnohjaus 
o aktiivisen tuen toimintatapa, varhaisen tuen toimintamalli 

 

 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Pääasiassa pyrimme rekrytoimaan alan ammattilaisia tai opiskelijoita. Palkattavalta henkilöltä 
tarkistetaan koulu- ja työtodistukset ja tarkistetaan rekisteröinti. 
Kelpoisuuslaki (272/2005) ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) määrittävät 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) on astunut 
voimaan 1.3.2016. Valvira on antanut ohjeen terveydenhuoltoalan opiskelijoiden tilapäisestä käytöstä 
alan tehtävissä. 
 
Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, 
kokemukseen, kiinnostukseen (kehitysvammatyö) ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin taitoihin, 
jotka antavat lisäarvoa työskenneltäessä kehitysvammaisten parissa. 
 
 

 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 

Yksikössä on käytössä perehdytyskansio uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä varten 
(Yhteinen perehdytyskansio + Vernernet). 
 

Toimintakeskuksen koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen 
järjestämisestä, esim. painopistealueiden määrittämisessä. Painopistealueet ovat niitä, joissa koetaan 
tarvetta lisäkoulutukselle tai jossa toiminta on muuttunut merkittävästi.  
 
Tavoitteen mukaisesti jokainen toimintakeskuksen työntekijä kouluttautuu vähintään kolmena päivänä 
kuluvan vuoden aikana. 
 

 

Toimitilat 
 

Toimintakeskuksessa on kuusi ryhmähuonetta, yksi näistä on yhteisessä käytössä (ompelimo). 
Ruokailutilan ja yhteisen tilan välillä on liukuovet. Yhteistä tilaa käytetään esim. jumppaamiseen, 
elokuvien katseluun, pelien pelaamiseen ja tapahtumiin. Toimintakeskuksesta löytyy kuusi asiakas-
wc:tä, joista kaksi ovat inva-wc:tä. 
 

 
Siivous ja pyykkihuolto  

 

Toimintakeskuksen siivouksesta ja pyykkihuollosta vastaa ohjaaja, yhdessä palvelun käyttäjien 
kanssa.Toimintakeskuksen päivittäisen ylläpitosiivouksen lisäksi desinfioidaan ovenkahvat, keittiön 
työtasot ja tarvittaessa suoritetaan lisädesinfiointeja. Pyykkihuolto noudattaa hygieniamääräyksiä 
esim. pesulämpötilat. Erityispuhdistuksista on omat ohjeet. Ohjeet esillä työpisteissä. 

 
 

 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Uusien laitteiden ja apuvälineiden käyttöönottovaiheessa järjestetään koulutusta. 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot: 
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Pirjo-Riitta Maunuvaara, p. 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. 
Rekisteröidyllä 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. 

 
Uusi työntekijä allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen, suorittaa Navisec-tietoturvatestin sekä tutustuu 
tietosuojamateriaaliin. Uusille työntekijöille järjestetään perehdytys yksikön toimintatapoihin. Kaikki 
osallistuvat täydennyskoulutuksiin mm. jos lainsäädäntöön on tulossa muutoksia. 
 
Käytössä on Effica-asiakastietojärjestelmä. Kaikilla työntekijöillä on käytössä omat henkilökohtaiset 
Effica-asiakastietojärjestelmätunnukset. Jokainen työntekijä vastaa omasta kirjaamisesta Efficaan. 
Henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus. 
 
Kaikki palvelun käyttäjien asiakirjat säilytetään kahden lukon takana. 

 

Vammaispalvelujen tietosuojaseloste on nähtävissä toimintakeskuksen seinällä. 
 
 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

Sari Järvinen, p. 050 5955028 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 
Yliopistonkatu 30 
20100 TURKU 
 

 

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

 

 työssä tunnistetaan riskit ja kehitetään toimintaa ennaltaehkäisevästi 
 

 palvelun käyttäjien toiveet ja palautteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan 
toiminnan kehittämisessä (palautetta kerätään asiakassuunnitelmassa, palvelun 
käyttäjien parlamentissa, ryhmäpalavereissa ja palautelaatikon kautta) 
 

 henkilökunta osallistuu koulutukseen itsemääräämisoikeudesta 
 

 turvatakseen palvelun käyttäjien tietoturvan työntekijät suorittavat Navisec-
tietoturvatestin sähköisesti 
 

 omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa siltä osin kun toiminta muuttuu 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
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Paikka ja päiväys 
                                          
 

Allekirjoitus 
 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA 
LAATUSUOSITUKSIA: 
 
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=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

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

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

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

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

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

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

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

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

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
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- 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) 

 
  

http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
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Liite 1. 
 
LAATUKRITEERIT / PORMESTARIN TOIMINTAKESKUS 2017 
 
1.TUKI VALINTOJEN JA SUUNNITELMIEN TEKEMISEEN 
 

 Palvelunkäyttäjällä on tarvittaessa mahdollisuus viittomakielen tulkkiin. Käytämme seinillä 
kuvia ja lukujärjestyksiä päivittäisestä toiminnasta. 

 Palvelunkäyttäjille järjestetään koulutustilaisuuksia, esimerkiksi rahankäytöstä, 
terveellisestä ravinnosta ja päihdetietoutta. 

 Palvelunkäyttäjä sijoitetaan itselleen sopivaan ryhmään ja toiveita kuunnellaan, vaihtoja 
harkitaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.  

 Palvelunkäyttäjiä ohjataan Paletin kautta asumisharjoittelujaksoille. Motivoinnissa 
käytetään vertaistukea ja vierailuja. 

 Palvelunkäyttäjää kannustetaan hankkimaan tietoa ja kokemuksia häntä kiinnostavista 
koulutuksista, asumisvaihtoehdoista ja harrastuksista. Tietoa voidaan etsiä yhdessä tai 
tarvittaessa neuvoa, mistä sitä saa. Eri vaihtoehdoista voidaan keskustella yhdessä. 
 
 

 Palvelunkäyttäjiä kannustetaan tutustumaan ja hakemaan muutaman päivän 
koulutuskokeiluihin ammattiopisto Bovalliukseen. Toimintakeskuksesta tehdään myös 
paljon tutustumiskäyntejä harrastuksiin (esimerkiksi tanssi, pelit, kuntosali, jalkapallo, 
sähly, leipominen, retkeily).   

 Palvelunkäyttäjä voi kokeilla erilaisia tehtäviä hänen kiinnostuksiensa mukaan. 

 Tehtäväkokeiluilla kartoitetaan taitoja. 

 
2. TUKI MUUTOKSIIN JA SIIRTYMÄVAIHEISIIN 
 

 Asiakassuunnitelma tehdään yhdessä palvelun käyttäjän kanssa. 

 Tehtäväkokeiluissa kartoitetaan taitoja, annetaan jatkuvaa palautetta ja 
palautekeskusteluja käydään siirtymävaiheissa.  

 Palvelunkäyttäjiä ohjataan Paletin kautta asumisharjoittelujaksoille. 

 Muutostilanteissa tehdään tiiviimpää yhteistyötä Paletin, asuntoloiden ja lähihenkilöiden 
kanssa. Sovitaan yhdensuuntaiset ohjeet muutoksen haasteista. 

 
3.  TUKI LÄHIYHTEISÖIHIN LIITTYMISEEN 
 

 Palvelunkäyttäjää kannustetaan osallistumaan ja tutustumaan talon ulkopuolella 
tapahtuvaan toimintaan. 

o Yleisövuorot, liikuntaryhmät, uimahalli, kuntosali, urheiluhalli, kirjasto, 
kierrätysmyymälät, monitori, kaupat, ruokapaikat,  

o Kohtaamispaikat: Tärsky, Happy House, Toivo  
o Tapahtumat (Kulttuurikutsut, Harrastetärskyt, terveystapahtumat, jääkiekko-ottelut, 

jalkapallo-ottelut, konsertit). 

 Tietoa hankitaan ja jaetaan sekä suullisesti että kirjallisesti, mutta myös sosiaalisen 
median kautta. 

 Tutustumiskäyntejä voidaan tehdä ensin yhdessä henkilökunnan kanssa (esimerkiksi 
kulkemisen organisointi ja reitin harjoittelu).  

 Toimintakeskus joustaa työajassa ja kannustaa saattajan ja saattajakortin hankkimiseen.  
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4. TUKI OPINTOIHIN PÄÄSEMISEEN 
 

 Etsitään yhdessä palvelunkäyttäjän kanssa tietoa häntä kiinnostavista opintoryhmistä. 

 Toimintakeskuksessa kannustetaan hakemaan erilaisiin palvelunkäyttäjille sopiviin 
opintoryhmiin.  

 
5. TUKI MAHDOLLISIMMAN SUUREN ITSENÄISYYDEN SAAVUTTAMISEEN 
 

 Harjoitellaan yhdessä palvelunkäyttäjän kanssa itsenäistä kulkemista bussilla, 
rahankäyttöä, ruoka-ostosten tekemistä kaupassa sekä asioimista ruokailupaikoissa ja 
kahviloissa.  

 Harjoitellaan välipalojen tekoa, leipomista sekä ruuan terveellistä annostelua. 

 Järjestetään koulutuksia palvelunkäyttäjille esimerkiksi rahankäytöstä, terveellisestä 
ruokailusta ja päihteistä. 

 Palvelunkäyttäjien tulo- ja lähtöajat toimintakeskukseen sovitaan yhdessä heille sopivaksi. 

 Palvelunkäyttäjiä kannustetaan liikkumaan toimintakeskuksen ulkopuolella. 

 Sosiaalisia taitoja palvelunkäyttäjä oppii toimintakeskuksessa käymällä ja liikkumalla 
toimintakeskuksen ulkopuolella avoimissa yhteisöissä. 

 Lisätään palvelunkäyttäjien sosiaalisia taitoja, osallistumista ja tunnetaitoja erilaisilla 
ryhmätoiminnoilla.  

 
6. TUKI TERVEYTEEN, HYVINVOINTIIN JA SOSIAALISIIN SUHTEISIIN 
 

 Keskustellaan, tuetaan ja ohjataan ruokailun terveellisyydestä ja vaikutuksista. Vastuu on 
kuitenkin palvelunkäyttäjällä. 

 Ruokalistan ja annoskokojen puitteissa ruokamäärä rajataan, mutta palvelunkäyttäjä voi 
säädellä itse ruoka-annoksen sisältöä (Kansallinen lihavuusohjelma THL.fi.) 

 Toimintakeskuksessa on mahdollisuus kokeilla terveellisiä ruokavaihtoehtoja, esimerkiksi 
aamusmoothieta sekä erilaisia hedelmiä jälkiruokana. 

 Palvelunkäyttäjien kanssa keskustellaan liikunnan merkityksestä sekä liikutaan päivittäin 
(jumppa, ulkoilu, rentoutus, tanssi, sähly, jalkapallo, kuntosali, uimahalli) ja ohjataan 
osallistumaan liikuntapalveluihin, osallistutaan YU-kisoihin ja terveystapahtumiin. 
Säännöllisen liikunnan harrastaminen varmentuu vain ohjauksen avulla.  

 Mietitään erilaisia aktivointikeinoja terveelliseen elämään yhdessä palvelunkäyttäjän 
kanssa, esimerkiksi askelmittarit, kännykkälaskurit, vertaistuki. 

 Palvelunkäyttäjiä ohjataan ja tuetaan tarvittaessa terveydenhuoltopalvelujen käyttämiseen 
ja niiden ajanvarauksiin. 

 Tuetaan palvelunkäyttäjien sosiaalisia suhteita ja opastetaan heitä selvittämään 
ongelmatilanteita itsenäisesti. 

 
 
7. TUKI AMMATILLISIIN OPINTOIHIN JA TYÖHÖN PÄÄSEMISEEN 
 

 Tuetaan palvelunkäyttäjän työssä tarvittavia taitoja ja valmiuksia, ajan hallintaa ja työajan 
noudattamista sekä itsenäistä liikkumista.  

 Harjoitellaan keittiö-, siivous-, alihankinta- ja ulkotöitä sekä kädentaitoja erilaisten 
tehtävien avulla. 

 Tarjotaan palvelunkäyttäjälle tietoa häntä kiinnostavista koulutuksista. 
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 Mietitään yhdessä palvelunkäyttäjän kanssa vaihtoehtoisia polkuja toteuttaa osia 
unelmista, arvioidaan taitojen riittävyyttä realistisesti sekä tarvittaessa ohjataan 
työhönvalmentajien haastateltavaksi.  

 Tuetaan palvelunkäyttäjää koulutuskokeiluihin, joissa on haku ympäri vuoden. Niistä saa 
suuntaa jatkolle. Monilla on kuitenkin toimintakeskukseen tullessaan jo opintoja 
ammattioppilaitoksissa sekä kokeiluja ja kokemusta tuetussa työssä, Nuorten työpajassa, 
tukityöllistymisessä ja KOHOn asiakkaana. 

 
 
 

8. TUKI ITSEILMAISUUN JA LUOVUUTEEN 
 

 Palvelun käyttäjällä on mahdollisuus valita ja suunnitella omia töitään sekä osallistua 
erilaisiin toimintoihin ja ryhmiin omien toiveiden ja taitojen mukaan.  

 Toimintakeskuksessa on mahdollisuus leipomiseen, vatsatanssiin, luonnossa liikkumiseen 
lähimaastossa, karaokeen ja karaokelaitteiden käyttöön, ohjattuun maksulliseen 
musiikkiryhmään, opiskelijoiden ja ohjaajien toimintaryhmiin, omiin kansioihin, 
jumppaamiseen, jumpan ohjaamiseen, nuotiohetkiin ja käsitöihin. 

 

9. TUKI MERKITYKSELLISISSÄ SOSIAALISISSA ROOLEISSA TOIMIMISEEN 
 

 Toimintakeskuksessa voi toimia avustajana ruokailussa, ulkoilussa ja bussikortin 
latauksessa, saattajana matkoilla, karaokelevyjen soittajana, jumppaohjaajana, taidon 
opettajana toiselle tai opiskelijalle, postin kuljettajana ja kuuntelijana kaverille.  

 Toimintakeskuksesta osallistutaan erilaisiin tapahtumiin sekä harjoitellaan itsenäistä 
asiointia kaupoissa, kirjastoautossa/kirjastossa, kahviloissa, museoissa, urheiluotteluissa 
ja kuntosaleilla. 

 
10. TUKI PALVELUJEN SISÄLTÖIHIN JA TOIMINTATAPOIHIN 
VAIKUTTAMISEEN 
 

 Palvelun käyttäjistä koottu parlamentti on laatinut toimintakeskuksen säännöt yhdessä 
toimintakeskuksen vastaavan ohjaajan kanssa.  

 Palvelunkäyttäjiä rohkaistaan miettimään ja ehdottamaan uusia toimintaideoita sekä 
kertomaan epäkohtien korjaustarpeesta ryhmien kokouksissa ja kyselyissä.  

 Palvelunkäyttäjällä on mahdollisuus ehdottaa ryhmän vaihtoa. 

 Ulkoilu- ja muissa tapahtumissa palvelunkäyttäjä voi määritellä itse ruokansa laadun ja 
määrän. 

 

 
 

 

 
 


