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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 

Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Sosiaalipäivystys 

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Linnankatu 23 
 

Postinumero 

20100 

 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Kaarina Katas 
 

Puhelin 

02-2626221; 0500-783312 

 

Sähköposti 

kaarina.katas@turku.fi 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 
 

Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, 
kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, 
vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 

 Kaikkia ikäryhmiä koskeva akuutti sosiaalityö: kriisitilanteiden selvittely yhdessä asiakkaan, hä-
nen verkostonsa ja viranomaisten kanssa sekä toimenpiteistä vastaaminen.  

 Akuutti lastensuojelutyö sisältää lastensuojelulain 25§:n mukaisten ilmoitusten vastaanoton, sii-
hen liittyvän selvittelytyön ja palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta päättämisen sekä lasten-
suojelulain 38§:n mukaisen lapsen kiireellisen sijoituksen arvioinnin ja käytännön toteutuksen.  

 Muu akuutti sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain 35§:n mukaisten ilmoitusten ja yhteydenotto-
jen vastaanoton, siihen liittyvän selvittelytyön ja palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta päättä-
misen.  

 Työhön kuuluu mm. majoituksen, muonituksen ja psykososiaalisen tuen järjestäminen kriisitilan-
teissa ja matkalippupäätökset ulkopaikkakuntalaisille. 

 Tehtäviin kuuluvat poliisille tehtävät tutkintailmoitukset lapseen kohdistuneesta rikoksesta, neu-
vonta sekä palveluohjaus, virka-avun antaminen esim. ulkopaikkakuntalaisten kiireellisissä las-
tensuojeluasioissa sekä huolto- ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoissa. 

 Työtä ohjaavat sosiaalihuolto-, päihdehuolto-, lastensuojelu- ja hallintolait sekä laki lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta. 

 Sosiaalipäivystys palvelee asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 24/7 -periaatteella: virka-aikana 
sosiaalipäivystyksen tavoittaa puhelimitse kaikille julkisesta numerosta 02-2626003 klo 8:30 – 
15:30 ja virka-ajan ulkopuolella hätäkeskuksen kautta, soittamalla numeroon 112. Viranomaiset 
tavoittavat sosiaalipäivystyksen lisäksi Viranomaisverkon kautta ja viranomaiskäyttöön tarkoite-
tusta GSM-numerosta.   

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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 Sosiaalipäivystys palvelee virka-ajalla turkulaisia asiakkaita ja virka-ajan ulkopuolella myös so-
pimuskuntien (Kaarina, Lieto, Raisio, Rusko, Naantali, Paimio, Sauvo, Masku, Mynämäki, Nou-
siainen, Aura, Kemiönsaari, Koski tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Parainen, Pöytyä, Salo, Somero) 
asiakkaita.   

 Sosiaalipäivystyksen tehtävät tulevat pääasiassa yksityishenkilöiltä, aluetoimistojen sosiaali-
työntekijöiltä, sopimuskunnilta, järjestöiltä ja muilta viranomaisilta. 
 

Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia 
käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien 
asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi-
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape-
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami-
sessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 

 Yksikössä noudatetaan sosiaalialan ammattilaisen eettisiä ohjeita ja Turun kaupungin toiminta-
lupauksia. Tärkeitä arvoja ja toimintaperiaatteita ovat mm. asiakaslähtöisyys, asiakkaan osalli-
suus ja itsemääräämissoikeus, asiakassuhteen luottamuksellisuus, työn läpinäkyvyys, tasa-ar-
voinen kohtelu ja ennaltaehkäisevä työote.  
 

 

 
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? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toimin-
nalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toi-
minta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, 
analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille 
omavalvonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimava-
roja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta 
vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-
tasuunnitelman laatimiseen 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 turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. 
Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, to-
teuttamiseen ja kehittämiseen. 
Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti 
 

 

 Sosiaalipäivystyksessä riskienhallintaan pyritään vaikuttamaan ennakoimalla ja tunnistamalla 
mahdollisia toimintaa uhkaavia riskitilanteita. 
 

 Asiakkaista aiheutuvat riskit: 
o Sosiaalipäivystyksessä on tehty kattava muistilista asiakastapaamiseen turvallisuusnä-

kökulmasta. Muistilista on käyty läpi kaikkien yksikköön tulevien työntekijöiden pereh-
dytyksessä ja se löytyy sosiaalipäivystyksen kaikista työpisteistä. 
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o Asiakastapaamisille lähdettäessä käydään läpi mahdollisia riskitekijöitä (esim. asiak-
kaan päihtymys, väkivallan uhka) ja toimintasuunnitelma riskien varalle, mm. arvioidaan 
poliisin virka-avun tarve. 

o Mikäli asiakastilanne muuttuu uhkaavaksi, tulee sosiaalipäivystyksen perääntyä koh-
teesta ja odottaa lisäavun (poliisi) saapumista paikalle. 

o Sosiaalipäivystys on saanut koulutusta ensiapu- ja turvallisuusasioihin liittyen. 
o Tehtäville lähdettäessä hätäkeskus on aina tietoinen sosiaalipäivystyksen sijainnista. 

 
 Asiakkaille aiheutuvat riskit: 

o Viranomaisyhteistyön puutteellisuus (esim. lastensuojeluilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyöminen)  

o Tiedonkulkuun liittyvät riskit  
 

 Tietosuojaan ja laitteisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy 
o Sosiaalipäivystyksessä noudatetaan hyvinvointitoimialan tietosuojaohjeita. 
o Asiakastietoja luovutetaan vain lakiin perustuen toiselle viranomaiselle. Asiakasta oh-

jataan pyytämään omia tietoja kirjallisesti. Asiakasasioista puhelimessa keskustelta-
essa varmistetaan asiakkaan henkilöllisyys tekemällä tunnistuskysymyksiä. 

o Asiakastapaamisilla sosiaalipäivystäjät käyttävät VIRVE -päätelaitteessa (ks. kohta 
Teknologiset ratkaisut) korvanappia, jottei viranomaisradioverkon tietoturva vaarannu. 

o Sosiaalipäivystyksen kenttätyövälineet (VIRVE, matkapuhelin, alkometri) huolletaan 
säännöllisesti.  
 

 Yhteistyöhön liittyvien riskien ennaltaehkäisy 
o Erilaisiin moniviranomaistilanteisiin sosiaalipäivystyksellä on työnjakoja koskeva ohjeis-

tus. Sosiaalipäivystyksen rooli tehtävän hoidossa varmistetaan tapauskohtaisesti kent-
täjohtajalta.  

o Viranomaisten välisen tiedonkulun varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  
o Sosiaalipäivystys tapaa säännöllisesti eri yhteistyökumppaneita toimivan yhteistyön 

varmistamiseksi. 
 

 Henkilöstöön ja puutteellisiin resursseihin liittyvien riskien ennaltaehkäisy 
o Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijän soveltuvuuteen, paineen-

sietokykyyn sekä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoihin. 
o Sosiaalipäivystys perehdyttää jokaisen yksikköön työhön tulevan. Erityistä huomiota 

käytetään turvallisuusnäkökulmaan. 
o Jokaisessa työvuorossa täyttyy lain mukainen kelpoisuusvaatimus. 
o Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystäjällä on oikeus hälyttää lisäresursseja kiireellis-

ten tehtävien hoitoon. 
o Sosiaalipäivystyksessä tehtävät hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä sovitun kiireelli-

syysluokituksen mukaisesti. 
o Riittämättömästä henkilöstöresurssista yksikön esimies tiedottaa säännöllisesti ylem-

pää johtoa.  
 

 Suuronnettomuustilanteiden (suro) hoitoon liittyvien riskien ennaltaehkäisy 
o Sosiaalipäivystys osallistuu alueen suro –harjoituksiin. 
o Sosiaalipäivystys järjestää kerran kevät- ja syyslukukaudella yksikön sisäisen viestihar-

joituksen virve-puhelimilla, jolloin kaikki työntekijät harjoittelevat suro-tilanteen viestin-
tää 

o Suro-tilanteessa sosiaalipäivystyksen työntekijän tunnistaa vaatetuksen perusteella 
(liivi/takki). 

o Sosiaalipäivystyksellä on ohjeistus onnettomuustilanteiden hoitoon.  
 

 Epäkohtiin puuttuminen  
o Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaisesti sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaa-

vissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien 
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henkilöiden on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he tehtä-
vissään huomaavat tai saavat tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asi-
akkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on il-
moitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

 
 Sosiaalipäivystyksen henkilökunta kertoo havaitsemistaan riskeistä ja epäkohdista esimiehelle 

(SHL 48§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus). 
 Läheltä piti -tilanteista ja uhkatilanteista täytetään aina vaara- ja uhkatilannelomake, joka toimi-

tetaan esimiehelle jatkotoimenpiteitä varten. 
 Viranomaisyhteistyön puutteista johtuvat asiakkaaseen kohdistuvat riskit (esim. lastensuojeluil-

moitusvelvollisuuden laiminlyöminen) raportoidaan esimiehelle, joka vie asioita eteenpäin.  
 

 
Riskien käsitteleminen 

 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta. 
 

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

 Asiakastilanteissa tapahtuneita riskitilanteissa käydään tarvittaessa läpi työnohjauksessa, johon 
jokainen työntekijä pääsee osallistumaan säännöllisesti.  

 Vaara- ja uhkatilanteen jälkeen täytetään tapahtuneesta lomake, joka käsitellään esimiehen 
kanssa ja sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä. Lomake toimitetaan myös avohuollon toimisto-
päällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle.  

 Vaara- ja uhkatilannelomakkeita käsitellään kootusti yksikön kesken tiimipalavereissa. 
 Sosiaalipäivystyksen tavoite on, että purku (defusing) järjestetään aina, kun tehtävään on liitty-

nyt: 
o työntekijään kohdistunut väkivalta tai vakava väkivallan uhka 
o suuri onnettomuustilanne, jossa ollut useita avuntarvitsijoita 
o lapseen kohdistuva törkeä pahoinpitely ja/tai seksuaalinen hyväksikäyttö 
o kuolemantapaus 
o työntekijän itse raskaaksi kokema työtehtävä, joka aiheuttanut poikkeuksellista kuormi-

tusta 
 Lisäksi työntekijän on mahdollista saada ulkopuolisen vetämä purkukeskustelu.  

 

Korjaavat toimenpiteet 

 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilan-
teen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettely-
tapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

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

 Asioita käydään läpi työnohjauksissa, tiimipalavereissa ja jokaisella työntekijällä on mahdolli-
suus nostaa kehittämistä/pohdintaa vaativa asia esityslistalle. Esille tulleet asiat huomioidaan 
toiminnassa (esim. ohjeiden päivitys, lisäkoulutus tms.).  
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 Tavoitteena on, että sosiaalipäivystyksen työntekijöille järjestetään vuosittain turvallisuuskoulu-
tusta.  

 
 

Muutoksista tiedottaminen 

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

 Muutokset käydään läpi yhteisissä tiimipalavereissa, ja tiimipalaverista tehdään muistio. 
 Muutoksista tiedotetaan lisäksi sähköpostitse. 
 Työntekijät ovat velvollisia seuraamaan tiedotteita.  
 Sosiaalipäivystyksen esimies tiedottaa yhteistyökumppaneille yhteistyön kannalta oleellisista 

muutoksista. 
 muutokset käsitellään palvelualueen sekä yksikön yt – neuvotteluissa  

 Esimies huolehtii henkilöstön tiedottamisesta. Eskelin turvallisuusopas on laadittu ja saman-
sisältöinen opas on Varissuon ja Pernon sosiaalitoimistoissa. Lisäksi on olemassa erilliset 
sisäiset ohjeet esimiesten käytössä liittyen riskeihin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asi-
oissa.  

 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

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

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 

 Omavalvontasuunnitelman laatimista käsiteltiin sosiaalipäivystyksen tiimipalavereissa 
16.6.2015 ja 25.8.2015. 

 Suunnitelman luonnostelemisesta vastaava työryhmä: vs. johtava sosiaalityöntekijä Minna 
Rantalaiho, sosiaalityöntekijä Janni Kollanus, sosiaalityöntekijä Niina Nurmela, perheohjaaja 
Mari Knaapi.  

 Sosiaalipäivystyksen koko henkilökunta on saanut kommentoitavaksi omavalvontasuunnitel-
man luonnoksen ennen 25.8.2015 tiimipalaveria. 

 Valmis omavalvontasuunnitelma on hyväksytty sosiaalipäivystyksen tiimipalaverissa 
15.9.2015. 

 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Katas 
Osoite: Linnankatu 23, 20100 Turku 
Puh: 02-2626221 
GSM: 0500-783312 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

 
 Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa vastaamaan sosiaalipäivys-

tyksen toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Päivittämisen tueksi sosiaalipäivystyksen käytössä 
on sähköinen tiedonhallintajärjestelmä, johon työntekijät voivat tuoda päivitystarpeita koskevia 
ehdotuksia ja muita huomioita.  

 Viimeksi omavalvontasuunnitelman päivitystä on tehty tiimipalaverissa 3.4.2018.  
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
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Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omaval-
vonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä sosiaalipäivystyksen ilmoitustaululla ja sisäisessä säh-
köisessä tietojärjestelmässä sekä Turun kaupungin www sivuilla 

 Omavalvontasuunnitelma on käännetty ruotsin kielelle.  
 

 
 
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. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 

 Palveluntarpeen arviointia on avattu prosesseissa, jotka löytyvät avohuollon sosiaalityön oh-
jeista.  

 

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

 
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suun-
nitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoit-
teet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitel-
maa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

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

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

 Ajantasaisella ja asianmukaisella dokumentaatiolla tai sisäisellä tietojen vaihdolla asia-
kirjojen kirjaamis- ja salassapitosäädöksiä noudattaen.  

 
 Lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen osalta toteutumista palvelutarpeen arvioin-

nissa seurataan seuraavalla tavalla: 
 

o Avohuollon esimiespalaverissa toimistopäällikkö käy kerran kuukaudessa asian 
läpi. 

o Esimies käy viikoittain läpi linkin takaa löytyvän seurantatilaston ja sosiaalityön-
tekijän kanssa ne arvioinnit, jotka ovat vaarassa ylittyä. Toimenpiteet sisältävät 
ne keinot, miten päästän siihen, että arviointi saadaan suljettua kolmessa kuu-
kaudessa (esim. jaetaan uudet palvelutarpeen arvioinnit ruuhkatilanteessa, 
määritellään työpari, käymällä sosiaalityöntekijän kanssa arvioinnissa olevan 
lapsen tilanne läpi; saadut selvitykset, tehdyt asiakaskontaktit ja tuki siihen mi-
ten arvioin päätetään määräajassa). 

o Esimies käy viikottain läpi linkin takaa löytyvän seurantatilaston ja sopii toimen-
piteistä miten päästän siihen, että arviointi saadaan päätettyä kolmessa kuukau-
dessa. 

o Selvitykset yksiköittäin, linkki alla (tänne pääsee esimies ja esimiehen sijaiset, 
jos ongelmia linkin avaamisessa, ota yhteys Marianne Honkaseen) 
SHL selvitykset ja 7 päivän vireillepanot 

file://///adturku.fi/jaot/Sote/data/Sosiaalityo/Shl-selvitykset%20ja%207%20pvän%20vireillepanot/2016/Toimistoittain


 

7 

o Linkki ohjeeseen, miten päätetään selvitys jälkikäteen 
Lapsen palvelutarpeen arviointi efficassa  
 

o On tärkeää, että palvelutarpeen selvitykset tehdään lain määräämässä ajassa, 
kolmessa kuukaudessa. Jos palvelutarpeen selvitys jää auki vahingossa (vaikka 
selvitys on tehty) se pitää sulkea jälkikäteen oikealle päivämäärälle, ei kuluvalle 
päivämäärälle, koska silloin siihen rekisteröityy väärä määräaika. 

 

 
 Lounais-Suomen aluehallintoviraston edustajien ohjeistuksen 28.9.2016 mukaisesti: 

 
o SHL:n mukainen lapsen palvelutarpeen arviointi lapsen osalta pitää tehdä kol-

messa kuukaudessa 
 

o Arviointi päätetään kolmessa kuukaudessa niillä tiedoin ja niiden asiakirjojen si-
sältöjen mukaisesti mitä sillä hetkellä on käytettävissä, aloitetaan asiakkuus (shl 
tai ls) ja sen jälkeen selvitetään ja arvioidaan lapsen ja perheen tilannetta asiak-
kuudessa 

 
 

o Lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumisen seuranta 
o Efficatuki ajaa viikottain tilaston käsittelemättömistä vireillepanoista ja käsittely-

ajoista. Yksikön esimies käy ne viikoittain läpi ja huolehtii siitä, että ne tulevat 
käsitellyksi määräajassa. 

 
 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §) 

 
Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle laaditaan hoito- ja kasvatussuunni-
telma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan 
lapsen laitoksessa tarvitseman hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijais-
huollon tarkoituksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa 
järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen 
asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen huoltajille. 
 

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

      
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon 
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu-
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

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

 
 Asiakaslähtöisyys toteutuu keskustelemalla asiakkaan kanssa eri vaihtoehdoista ja toimenpi-

teistä, selvittämällä asiakkaan mielipide ja huomioimalla päätöksenteossa mahdollisuuksien mu-
kaan asiakkaan toiveet ja ehdotukset. 

 Asiakkaalle tiedotetaan hänen oikeuksistaan ja velvollisuudestaan osallistua oman asiansa sel-
vittämiseen.  
 

 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/effica/Lapsen%20palvelutarpeen%20arviointi%20efficassa%201.4.2015%20alk.docx
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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. Las-
tensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

 Henkilön itsemääräämisoikeutta rajoitetaan lastensuojelulakiperusteisesti lain edellyttämillä vi-

ranhaltijapäätöksillä.  
 Lisäksi sosiaalipäivystystyössä on oltava tietoinen laista kehitysvammaisten erityishuollosta 

(1977/519) 32§:sta. 
 

 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 

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? 
 

 Asiakkaalla on mahdollisuus valittaa kokemastaan epäasiallisesta kohtelusta muistutuksen tai 
kantelun kautta. Asiakas voi myös olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.  

 Asiakkaan on mahdollista olla yhteydessä myös sosiaalipäivystyksen esimieheen.  
 

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 

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

 Perhe- ja sosiaalityön palveluissa kerätään asiakaspalautetta vuosittain.  

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

 Palautteista tehty koonti käsitellään yksikön tiimipalaverissa.  

Asiakkaan oikeusturva 
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a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

 Johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Katas 
 

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? 
 

 Muistutukset ja kantelut käsitellään tapauskohtaisesti ko. työntekijän kanssa.  
 Tavoitteena on, että muistutuksia ja kanteluita käydään läpi yksikön kesken tiimipalavereissa.  

 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

      
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

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

      
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

      
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

      
 

Ravitsemus 

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

      
 

Hygieniakäytännöt 

 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytännöille ta-
voitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen es-
täminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

      
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon 
sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemanta-
pauksen varalta. 
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a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä 
kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

      
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

      
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

      
 

Lääkehoito 
 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

      
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

      
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, 
terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asi-
akkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää 
on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

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

 Sosiaalipäivystystyössä tehdään yhteistyötä monien eri viranomaisten ja palveluntarjoajien 
kanssa siinä määrin, kun se tilanteen selvittämiseksi on välttämätöntä.  

 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

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

 

 Yksikkö on saanut ohjeistuksen käyttää tiettyjä alihankintana tuotettuja palveluita kuten 
esimerkiksi yksityiset lastensuojelulaitokset ja kuljetuspalvelu. Näiden palveluiden laa-
dunvalvonnasta vastaa eri yksikkö. 

 
 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 
ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osal-
taan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä 
vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan 
itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 
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Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

 
 Sosiaalipäivystys sijaitsee Sosiaalikeskuksessa, Linnankatu 23:ssa, jonka henkilökunnalle laa-

ditaan vuosittain vahtimestarin toimesta turvallisuusopas, josta käy ilmi kiinteistön perustiedot, 
turvallisuuteen liittyvät henkilöt, toiminta-ohjeet kiinteistöturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, 
henkilöturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen sekä pommiuhkauksen varalta.   

 Alkusammutuskoulutusta järjestetään henkilökunnalle säännöllisesti.  
 Vahtimestarit opastavat sammuttimien ja sammutuspeitteiden käytössä ja järjestävät uudelle 

työntekijälle ns. turvallisuuskierroksen. 
 Henkilöstö on saanut turvallisuusasioihin liittyvää koulutusta.   
 Yhteistyö muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden (esim. poliisi, 

hätäkeskus) kanssa on osa sosiaalipäivystyksen perustehtävää.  
 Sosiaalipäivystyksessä kirjataan ikäihmisiä koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia, 

jotka välitetään asiaa käsittelevälle taholle 
 Sosiaalipäivystys ilmoittaa pelastuslain 42§:n mukaisesti havaitsemistaan palo- tai onnetto-

muusvaaroista alueen pelastusviranomaiselle.  
  

 

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-
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? 
 

 Sosiaalipäivystyksen vakituiseen henkilöstöön kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, 15 päivystävää 
sosiaalityöntekijää, poliisilaitoksen sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä, kaksi perheohjaajaa, 
asiakasohjaaja ja toimistosihteeri sekä Turun alueen yhteispäivystyksessä työskentelevät sosi-
aalityöntekijä ja -ohjaaja. 

 Päivystävät sosiaalityöntekijät työskentelevät kolmivuorotyössä siten, että virka-aikana ja virka-
ajan ulkopuolella on vähintään kolme sosiaalityöntekijää työvuorossa. Arkiyövuoroissa on kaksi 
sosiaalityöntekijää. Yksikön muut työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti virka-aikana. 

 Sijaisia käytetään vakituisen henkilökunnan vuosilomien, virkavapaiden, sairauslomien ja mui-
den poissaolojen aikana.  

 Sosiaalipäivystyksessä on riittävän sosiaalityöntekijäresurssin turvaamiseksi ”sijaislista”.    
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

 Sijaiset perehdytetään sosiaalipäivystyksen työtehtäviin ja yksikön toimintatapoihin.  
 Sijaistarpeesta lähetetään tieto ko. listalla oleville henkilöille. 
 Sijaisia käytetään vakituisen henkilökunnan vuosilomien, virkavapaiden, sairauslomien ja mui-

den poissaolojen aikana.  
 Tarvittaessa myös vakituinen henkilökunta voi tehdä ylimääräisiä työvuoroja.      
 Periaatteena on, että jokaisessa työvuorossa on ”täysi miehitys”.  

 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

 Ks. kohta b edellä.  
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Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 

 Rekrytointia määrittää laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
(272/2005).  

 Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijän soveltuvuuteen, paineensietokykyyn, 
ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoihin sekä aiempaan työkokemukseen.  

 Kaikki muodollisesti pätevät hakijat haastatellaan työparihaastatteluna.  
 Rekrytoinnissa hyödynnetään kaupungin strategisen HR:n rekrytointipalveluita.  
 Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan koulu- ja työtodistukset sekä rikosrekisteriote (Laki lasten 

kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi, 504/2002).  
 Vakituisille työntekijöille on työhöntulotarkastus työterveyshuollossa.  

 
 

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

 Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämiseksi, 504/2002). 

 
 

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? 
 

 Perehdytyksestä vastaavat tehtävään nimetyt henkilöt, jotka suorittavat perehdytyksen (3-4 päi-
vää) yhdessä esimiehen kanssa.  

 Perehdytyksen osa-alueita ovat asiakastyö, asiakastietojen käsittely ja tietosuoja.   
 Asiakastietojen käsittelyä varten järjestetään erillistä Effica-koulutusta Effica-tuen toimesta.   
 Perehdytyksen toteutumisen seuraamiseksi on laadittu perehdytyssuunnitelma ja -kansio.  
 Sosiaalipäivystyksessä on sähköinen toimintakäsikirja, johon on koottu keskeisiä työprosesseja 

koskeva ohjeistus.  
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
 

 Sosiaalipäivystyksessä tehdään vuosittain koulutussuunnitelma, mikä noudattaa kaupunkitason 
ohjeistusta koulutuksen järjestämisestä, ottaen huomioon lisäkoulutuksen tarpeen.   

 

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.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
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Tilojen käytön periaatteet 
 

 Sosiaalipäivystyksen työtilana toimii avokonttori, jossa ei ole asiakasvastaanottoa. Avokontto-
rin haittapuolia on pyritty huomioimaan mm. työpisteiden asettelulla, kiinnittämällä huomiota 
äänenkäyttöön ja käyttämällä puhelimiin liitettäviä kuulokkeita. Poliisilaitoksella työskentelevät 
Ankkuritiimin sosiaalityöntekijä ja ohjaaja. Poliisilaitoksella on oma asiakasvastaanottotila. Tu-
run alueen yhteispäivystyksessä työskentelevällä on oma huone, jossa otetaan vastaan asiak-
kaita. Huoneessa on pako-ovi ja hälytysjärjestelmä.  Johtavalla sosiaalityöntekijällä ja toimisto-
sihteerillä on omat huoneensa, joissa ei ole asiakasvastaanottoa.  

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 

 Palvelu tuotetaan kaupunkitasoisena ostopalveluna.  

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. 
 

 Sosiaalipäivystyksen käytössä on viranomaisverkko VIRVE:n päätelaitteet hälytys- ja kutsulait-
teina.  

 VIRVE päätelaitteet hankitaan ja huolletaan VIRVE Tuotteet ja Palvelut Oy:n kautta.  
 Sosiaalipäivystykseen on nimetty VIRVE -yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on kouluttaa oman toi-

mipaikan henkilöstöä, arvioida päätelaitteiden tarvetta ja kuntoa sekä toimia yhteistyössä VIRVE 
-päällikön kanssa. Toimistosihteeri toimittaa laitteet tarvittaessa huoltoon.  

 Sosiaalipäivystyksen VIRVE -päätelaitteiden toimivuutta arvioidaan jokaisessa työvuorossa ja 
havaituista ongelmista raportoidaan viipymättä esimiehelle ja VIRVE -yhteyshenkilöille. 

 VIRVE -yhteyshenkilöt testaavat VIRVE -päätelaitteiden hälytysominaisuutta vuosittain. 
 

 Sosiaalipäivystystyössä liikutaan kentällä kohteesta toiseen. Tavoitteena on saada sosiaali-
päivystyksen käyttöön jatkossa kannettava tietokone, joka mahdollistaa asiakastietoihin pääse-
misen myös silloin, kun hälytys vastaanotetaan kentällä.  
 

 Sosiaalipäivystyksen kenttäjohtajan tietokoneessa on CODEA-järjestelmä.  
 

 Sosiaalipäivystyksellä on työautossa navigaattori, joka mahdollistaa ajoreitin löytymisen hälytys-
kohteeseen. Navigaattorin säännöllisestä päivityksestä ja huollosta vastaavat vahtimestarit.  
 

 Sosiaalipäivystyksen käytössä on alkometri.  
 

 Sosiaalipäivystyksen eri työtiloissa on omat hälytysjärjestelmänsä.  
 

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

 

 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

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

 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

      
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel-
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis-
tereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. 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.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie-
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 
 

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

 
 Jokaisen uuden työntekijän kanssa käydään läpi käyttäjäsitoumus, jonka työntekijä myös alle-

kirjoittaa. 
 Jokainen uusi työntekijä allekirjoittaa vaitiolositoumuksen.  
 Effica -asiakastietojärjestelmän lokitietoja tarkistetaan pistokokein.  
 Mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan.  

 

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

 
 Perehdytyksessä kiinnitetään erityistä huomiota tietoturva-asioihin. Lisäksi tietoturva-asioita käsi-

tellään yksikön tiimipalavereissa.  
 Henkilökunta on suorittanut seuraavat koulutukset:  

o Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus  
o Sosiaalihuollon tietoturva ja tietosuoja -osaamisen arviointi Navisec valmennus- ja koulu-

tuskeskuksessa 
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
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d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

 
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. 
 

 Vaara- ja uhkatilannelomakkeiden käsittelyyn kiinnitetään enemmän huomiota ja niitä käsitellään 
kootusti yksikön tiimipalavereissa  

 Turvallisuuteen liittyviin asioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.  
 Perehdytyskansion ja -suunnitelman toimivuutta tarkastellaan säännöllisesti.  
 Vaativien asiakastilanteiden jälkeistä purkutoiminnan (defusing) käyttöä seurataan 
 Työntekijöiden kriisityön osaamista vahvistetaan kriisityön koulutuksella.   
 Uhkaaviin ja ennakoimattomiin tilanteisiin varaudutaan mm. itsepuolustuskoulutuksella  
 Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään ammatillisilla jatkokoulutuksilla 
 Yksikön toimintakäsikirjaa käydään läpi työyksikön tiimipalavereissa toiminnan laadun ylläpitä-

miseksi sekä työtapojen yhdenmukaistamiseksi     

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Turku 9.5.2018  
 

Allekirjoitus 

Kaarina Katas 

 

 
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. 
 


