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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 

Puolukkatien lastenkoti 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Perhe- ja sosiaalipalvelut, sijaishuollon palvelut, paikkaluku 18 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Puolukkatie 9 
 

Postinumero 

20720 

 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Markku Hirvelä 
Puhelin 

022625994, 0401892718 

 

Sähköposti 

markku.hirvela@turku.fi 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

 

Turun kaupungin omat lastenkodit tuottavat lastensuojelulain mukaisia palveluja sijaishuoltoon sijoite-
tuille lapsille ja heidän perheilleen.  
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

 
Turun kaupunkistrategian mukaisia arvoja ovat:  
Asukas- ja asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus, Uudistuminen ja yhteistyö. 
Hyvinvointitoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja: 
 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
 lastenkotityö on lapsilähtöistä ja kaikkia asiakkaita kunnioittavaa 
 lapset huolletaan, hoidetaan ja kasvatetaan hyvin 
 lapsia kohdellaan yksilöllisesti ja heitä kuunnellaan ja kannustetaan osallistumaan 
 teemme työtä lapsen parhaaksi yhdessä huoltajien ja muun lapsen läheisverkoston kanssa 
 tuemme huoltajia yhteistyöhön ja ylläpitämään suhdetta lapseensa   
 työskentely perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen eri tahojen kanssa 
 toimimme eri viranomaistahojen kanssa yhteistyössä lapsen parhaaksi 

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 

 ammatillisuus 
 työtä ohjaavia lakeja noudatetaan 

 lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon suunnitelmia tehdessä 
 toimimme kestävän kehityksen mukaisesti  

 
Uudistuminen ja yhteistyö: 

 henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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 henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 
 toimimme yhteistyössä kaikkien lapsen elämään kuuluvien tahojen kanssa 

 
RISKINHALLINTA 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. 
Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asi-
akkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyh-
teisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 
 

Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Sosiaalihuoltolaki § 48 

 
Johto huolehtii omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuus-
asioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös 
päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia 
myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimi-
seen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan 
valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turval-
listen ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ot-
tamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
 

 

- Turvallisuusopas, turvallisuusselvitys, pelastussuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma  
- Turvallisuuskoulutus 3 vuoden välein 
- alkusammutuskoulutus 3 vuoden välein 
- ea-koulutus 3 vuoden välein 
- työpaikalla turvallisuusvastaava tai –ryhmä 
- perehdyttäminen 
- kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön pelastussuunnitelman tekemisestä 
- työtapaturmat 

Sosiaalihuoltolaki § 48  
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäi-
senä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaa-
lipalvelut toteutetaan laadukkaasti. 

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

 
Riskien tunnistaminen 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Henkilökunnalla on käytössään seuraavat työmenetelmät epäkohtien ja riskien ilmoittamiseen tai kar-
toittamiseen:  

- vaarat ja haitat -ohjelma (tehdään ennen työterveyshuollon suorittamaa työpaikkaselvitystä) 
- haipro 
- vaara- ja uhkatilannelomakkeet, läheltä piti –tilanteista ilmoittaminen 
- jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on heti ilmoitettava havaitsemansa epäkohdat ja puutteet 
- työpaikkaselvitykset 

Riskien käsitteleminen 
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

- henkilö täyttää vaara- ja uhkatilanne ilmoituksen, esimiehen toimenpide-ehdotuksella lomake 
toimitetaan työsuojeluun ja omalle esimiehelle 

- esimies käsittelee asian henkilön ja muun henkilökunnan kanssa 

- tarvittavat, mahdolliset kriisikokoukset ja tarvittaessa ohjaus työterveyshuoltoon 
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- Haipro, työntekijä täyttää haipro-ilmoituksen, joka siirtyy esimiehelle. Esimies käsittelyn jälkeen 
se siirtyy vastuuhenkilöille.Kootaan puolivuosittain toimistopäällikön toimesta.  

Korjaavat toimenpiteet 
 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 

Käydään keskustelua yksikkötasolla läheltä piti –tilanteista, jos on tarvetta toimintatapojen muutokseen. 
Työ- ja menettelytapojen muutoksella pyritään riskien minimointiin.       
 

Muutoksista tiedottaminen 

Muutoksista tiedotetaan henkilökunnalle suullisesti ja/ tai kirjallisesti  
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Turun kaupungin lastenkotien esimiehet ja lastenkotien henkilökunta      
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Markku Hirvelä, Puolukkatien lastenkodin johtaha, puh. 0401892718 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Vähintään vuosittain ja tarvittaessa henkilökuntakokouksessa päivitetään suunnitelma johtajan ja johta-
jan nimeämän työryhmän toimesta. 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Ilmoitustaululla ja Turun www-sivuilla. 
 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa teh-
täessä asiakassuunnitelmaa. Asiakassuunnitelma tehdään vähintään kerran vuodessa. 
Lisäksi palvelun tarvetta arvioidaan hoito- ja kasvatussuunnitelmassa, joka tehdään/päivitetään vähin-
tään kahdesti vuodessa.   
 

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

He ovat mukana laatimassa suunnitelmia, lapset ikänsä ja kehitystasonsa mukaan.  
 

Miten asiakassuunnitlema laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

Laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.  
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee asiakassuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

Asiakassuunnitelma on kirjattuna Efficaan. Sitä käsitellään osastokokouksissa.  
Suunnitelma tulostetaan lapsen asiakirjoihin.  
 

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

Hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sen toteutumista seurataan osas-
topalavereissa ja omahoitaja tekee seurannat efficaan 2 kuukauden välein. Käydään aina yhdessä läpi 
asiakkaan ja huoltajan kanssa.  
 

Asiakkaan kohtelu 

 

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

Lapsen yksityisyyttä kunnioitetaan 
Jokaisella lapsella on oma huone 
Lapset osallistuvat ikänsä ja kykyjensä mukaan kaikkiin itseään koskeviin palavereihin (asiakassuunni-
telma, hoito- ja kasvatussuunnitelma) 
Osastolla pidetään lastenkokouksia 
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Lapsilla on vapaus liikkua muualla sovitusti, ellei ole erillistä rajoituspäätöstä 
Lapsen yksilöllisyyttä, yksityisyyttä ja omaa rauhaa kunnioitetaan 
Lapsen itsemääräämisoikeuteen puuttumisesta tehdään aina päätös 
Lasta kuullaan ennen päätöksen tekoa 

 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Toimitaan lastensuojelulain mukaan. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään aina 
päätös. Mahdollisista kiinnipitotilanteista tehdään erillinen selivytys laitoksen johtajalle ja annetaan tie-
doksi sosiaalityöntekijälle. 
  

Asiakkaan kohtelu 

 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh-
dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Asia selvitetään asiakkaan kanssa mahdollisimman pian. Asiakasta neuvotaan tekemään muistutus 
epäasiallisesta kohtelusta. Koko henkilökunnan on myös reagoitava ja ilmoitettava havaitsemastaan 
epäasiallisesta kohtelusta.  
 

Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkaiden 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. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asi-
akkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 

 

Jatkuva mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti kaupungin sivuilla 
Vuosittain tehtävä asiakastyytyväisyyskysely 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Palautteet käydään läpi ja toteuttamiskelpoiset ideat hyödynnetään 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Yksikön esimies 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sari Huusko  p.02 2626171 / 040 8372013 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 

Asiallisesti ja mahdollisimman nopeasti ilman tarpeetonta viivettä. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Tavoiteaika on 14 vuorokautta. Usein asia kuitenkin vaatii huolellista selvittelyä. 
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PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

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

Laaditaan yksilölliset hoito- ja kasvatussuunnitelmat asiakassuunnitelman lisäksi ja ne tarkistetaan 
säännöllisin väliajoin. Suunnitelmat sisältävät yllämainitut osa-alueet.      
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Lapsella on mahdollisuus jatkaa jo aloitettua harrastustaan ja tuetaan uuden harrastuksen aloitta-
mista.      
 

 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Asiakassuunnitelmassa seurataan tavotteiden toteuttamista. Lisäksi kuukausikoosteet, päivittäisrapor-
tit, seurannat, palaverit yms. 
Vanhemmuuden suunnitelma 
 

Ravitsemus 

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

Aamupala klo 6-8, lounas klo 11, välipala klo 14-15, päivällinen klo 16, iltapala klo 19-20, neuvola- ja 
kouluterveydenhoidon seuranta, tarvittaessa yksilölliset painon seurannat. 
Lasta ohjataan monipuoliseen ja terveelliseen ruokavalioon. 
 

Hygieniakäytännöt 

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

Hyton hygieniaohjeistus käytössä. Käsidesit, käsipaperit ja rullapyyhkeet käytössä. Epidemia-aikana tii-
viimpi kosketuspintojen puhdistus. Kertakäyttöisten siivousliinojen käyttö.      
Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan yksilökohtaisesti. Jokaisen yksilökohtainen tarve on mää-
ritelty hoito- ja kasvatussuunnitelmassa. Toteutumista seurataan päivittäin. 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 

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

Kunnallinen hammashoito, terveyskeskuspalvelut, päivystys 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat ja lasten ja nuorten poliklinikka, kouluterveydenhuolto,tarvit-
taessa erikoissairaanhoito. Talossa on myös oma sairaanhoitaja, joka tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.  
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Ensisijaisesti sairaanhoitaja 
 

Lääkehoito 

 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Päivitetään vuosittain, seuraavan kerran kesällä 2018. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Sairaanhoitaja ja koulutuksen saaneet ohjaajat, joilla Love tai MiniLop-koulutus 
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Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 

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

Verkostopalavereissa, puhelinkontaktit, omahoitaja mukana kontrollikäynneillä,       
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 
 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 

Joka yksikköön on laadittu turvallisuusopas ja-suunnitelma, joihin on koottuna (asiakas)turvallisuuteen 
liittyvät asiat. 
 
Turvallisuusoppaassa on näkyvissä työyksikön perustiedot:  

 rakennus, asiakkaat, henkilökunta ja vierailijat.  

 Millaiset fyysiset tilat ovat, ketkä siellä työskentelevät ja keitä siellä vierailee, kuka ulkopuolinen 
mahdollisesti käyttää tiloja 

 

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.  
Poistumisharjoituksia järjestetään. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä. 
 
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 
 
Jokaisessa yksikössä on Turvallisuusopas, Pelastusuunnitelma ja turvallisuusvastaava tai –ryhmä. 
Palohälytysjärjestelmä on automaattinen. Hyton organisaatiossa on oma turvallisuussuunnittelija, joka 
kouluttaa henkilökuntaa säännöllisin välein sekä koordinoi eri tahojen yhteistyötä. Yksiköt voivat käyt-
tää vartiointipalveluja tai poliisia tarvittaessa. 
 
Asiakkaalle hankitaan edunvalvonta tarvittaessa. 
Henkilöstö 

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

 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki 
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu-
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vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-
akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti 
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

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

Jokaisella osastolla (3 osastoa) on vastaava ohjaaja ja yöhoitaja. Osastoilla on ohjaajia ja lastenhoita-
jia 6 kpl/osasto eli yhteensä 18 kpl, joista 3 lastenhoitajaa ja 15 ohjaajaa.  
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Rekrytoidaan alan ammattilaisia tai alan opiskelijoita. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Esimies vastaa, että vuoroissa on riittävä henkilökunta 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 
Henkilökunta rekrytoidaan Kunta Rekryn kautta. 
Vakansseihin vaadittavia kelpoisuusehtoja noudatetaan. 
Avoimet vakanssit pyritään täyttämään mahdollisimman pian. 
Rikosrekisteriotteet vaaditaan yli 3 kk työsopimuksilla olevilta. 
Pyritään käyttämään samoja sijaisia, yl. alan opiskelijoita 
 

Kelposuuslaki määrittää kelpoisuusvaatimukset. Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan tutkinto- ja työto-
distukset sekä lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriote. 
 

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

Sijaisia ja vakituisia työntekijöitä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen ja kiinnostukseen. Hakijat haastatellaan esimiehen toimesta. 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen 
ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 

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

Käyttäjäsitoumuksen lukeminen ja allekirjoittaminen työsuhteen alkaessa. Tietoturva- ja tietosuoja oh-
jeet löytyvät Metkusta. Uudet työntekijät perehdytetään asiakastietojärjestelmään. Tietohuoltopäiviä on 
säännöllisesti. Jokainen henkilökuntaan kuuluva tekee vuosittain Tietoturvakoulutuksen (Navisec), 
josta tulostetaan todistus hyväksytystä suorituksesta. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Hytolla on oma koulutuskalenteri, josta jokainen työntekijä voi valita itselleen tarpeellisen koulutuksen. 
Työntekijä osallistuu koulutukseen esimiehen hyväksynnällä ja täydentää esimiehen kanssa omaa 
osaamisprofiiliaan henkilökohtaiseen SapHr-osioon. Henkilökunnan kouluttautumiselle ollaan avoimia. 
 

Toimitilat 

 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie-
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
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Tilojen käytön periaatteet 

Osastolla olevat tilat henkilökunnan toimistotilaa lukuunottamatta ovat lasten käytössä. Lapset voivat 
itse vaikuttaa paljon huoneensa sisustukseen. Lapsen omaa huonetta ei käytä kukaan muu kuin lapsi 
itse. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Talous- ja laitosapulaiset vastaavat tilojen siivouksesta. Nuoret imuroivat huoneensa kerran viikossa. 
Pääsääntöisesti nuoret pesevät omat pyykkinsä. Laitoksessa käytetään tekstiilihuollon palveluja. 

Teknologiset ratkaisut 

 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 

Lastenkodissa on palohälytinjärjestelmä. Lastenkodissa on myös mukana kuljetettava henkilöturvalli-
suusjärjestelmä, joka käytössä jokaisessa vuorossa. Hälytys menee naapuriosastoille. (Henkilökun-
nalla on myös kotikäyntejä varten mukaan otettava turvahälytin). 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 

Esteettömyysosastolla on turva- ja hälyytyslaitteet WC- ja pesutiloissa. Laitteiden toimivuus testataan 
kuukausittain henkilökuntakokouksen yhteydessä.  
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

 

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

Toteutuminen varmistetaan terveydenhuollon henkilöstön kanssa yhteistyössä jokaisen henkilökohtai-
sen tarpeen mukaan räätälöidysti. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.  
 

Jos lastenkodissa on lastenkodin omia laitteita tai tarvikkeita (esim. verensokerin mittauslaitteet) hen-
kilökuntaa huolehtii välineistä. Jos lastenkodissa on liikuntarajoitteisen apuvälineitä, Apuvälinelai-
naamo hoitaa lastenkotien osalta huollot yms. 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel-
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis-
tereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti poti-
laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot 
ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakas-
tiedot.  
 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 

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

Jokainen työntekijä kirjautuu omalla roolillaan/ tunnuksillaan asiakastietojärjestelmään. Kirjauksen al-
lekirjoittanut henkilö vastaa kirjoittamastaan tekstistä. Lokitietoja tarkistetaan säännöllisesti. 
 

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

Työsuhteen alussa työntekijä allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen. Tietosuojakoulutus ja –testi suorite-
taan vuosittain. (Navisec-koulutus) 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
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d) Tietosuojavastaava, n nimi ja yhteystiedot 

Sari Järvinen , sari.jarvinen@turku.fi. Puhelin050-5955028 
 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 

 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

18.4.2017 

 

Allekirjoitus 
 
Markku Hirvelä 

 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 
laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma 
logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
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