
 
Perhe- ja sosiaalipalvelut/sijaishuollon sosiaalityö 
 
 

OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 

Vähäheikkilän perhetukikeskus 

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
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Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Osasto Tähtelä ympärivuorokautinen lastensuojelun sijaishuolto (7 paikkaa), 
osasto Päivölä päivystysperhesijoituksia tukeva toiminta ja perhekuntoutusyksikkö Polku 7 perhepaik-
kaa. 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Vähäheikkiläntie 5 
 

Postinumero 

20700  
 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Katriina Alho 
 

Puhelin 

040 1694 991 

 

Sähköposti 

katriina.alho@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? 
 

Turun kaupunkistrategian mukainen toiminta-ajatus: 
Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen yhteistyössä koulutoimen, erikoissairaan-
hoidon ja vapaa-aikatoimen kanssa. 
 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksen toiminta-ajatus: Yksikössä toimii ympärivuorokautinen vastaanotto-osasto, päi-
vystysperhesijoituksia koordinoiva ja tukeva yksikkö ja ympärivuorokautinen toiminnallinen satelliittiperhekuntou-
tusyksikkö. 
Toiminta-ajatuksena on tukea kriisissä olevaa perhettä ja taata lapselle turvallinen arki sekä toimia lapsen äänenä 
ratkaisun löytämiseksi perheen tilanteeseen.  
 
 
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. 
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Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 

Turun kaupungin visio vuoteen 2029: 
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalinen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on 
hyvä elää ja onnistua yhdessä. Kaupunkitasoinen strateginen sopimus ohjaa arvoja ja toimintaperiaatteita.  
 
Kaupunkistrategian mukaiset arvot:  

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 Uudistuminen ja yhteistyö 
 
 

Hyvinvointitoimialan arvot 
Hyvinvointitoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja. Arvojen pohjalta on luotu 
hyvinvointitoimialan toimintaa ohjaavat 
periaatteet: 
1) Turkulaisten hyvinvointi on meille tärkeintä 
2) Olemme rohkeita ammattilaisia 
3) Kannamme vastuumme tulevaisuudesta 
4) Toimintamme perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen 
5) Toimimme kumppanuudessa turkulaisten hyväksi 

 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksen arvot ja toimintaperiaatteet: 
 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 työ on lapsi- ja perhelähtöistä ja kaikkia asiakkaita kunnioittavaa 

 perheitä kohdellaan yksilöllisesti ja heitä kuunnellaan ja kannustetaan yhteistyöhön 

 teemme kuntouttavaa perhetyötä lapsen ja hänen perheensä osallisuutta vahvistaen 

 työhön kuuluu läheisverkoston aktivoinnin vahvistaminen 

 työskentely perustuu luottamukselliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen asiakasperheen 
kanssa 

 työskentely on läpinäkyvää ja asiakasta kunnioittavaa 

 perheillä on itsemääräämisen oikeus ja vastuu 

 perhekuntoutusyksikön toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen 
 

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 ammatillisuus: henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan ja päivitetään lisä- ja 
täydennyskoulutusten sekä säännöllisen työnohjauksen ja konsultaatiomahdollisuuden 
avulla 

 työtä ohjaavia lakeja noudatetaan 

 kaikki asiakasperheet saavat yksilöllistä ja kuntouttavaa perhetyön palvelua 

 toimimme kestävän kehityksen mukaisesti 

 asiakasperheitä kohdellaan oikeudenmukaisesti 

 työskentely pohjautuu asiakkaiden tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun 
 

Uudistuminen ja yhteistyö 

 henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 

 toimimme yhteistyössä kaikkien lapsen elämään kuuluvien tahojen kanssa huoltajien luvalla 

 toimintaa kehitetään ja arvioidaan vähintään vuosittain asiakaspalautteen ja työstä saadun 
kokemuksen pohjalta 

 
 

 



 

3 

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 sisäisten ohjeistusten mukaisesti 
 
Sosiaalihuoltolaki § 48  
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä amma-
tinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut 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 to-
teuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle. 

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, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval-
vonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tie-
toa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii ak-
tiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitel-
man laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteutta-
miseen ja kehittämiseen. 
 

 

Työilmapiiristä huolehditaan ja koko työyhteisön kanssa mietitään turvallisuuteen liittyviä asioita ja osastojen 
yhteistyökäytäntöjä riskitilanteissa. Uusien työntekijöiden perehdytykseen panostetaan ja huomioidaan 
työssä esiintyvät riskit ja mahdolliset vaaratilanteet ennakkoon. 
Työyksiköissä tapahtuvista vaara- ja uhkatilanteista täytetään aina vaara- ja uhkatilannelomake, joka 
käsitellään esimiehen toimesta työyksikössä ja toimitetaan toimistopäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. 
Niiden pohjalta mietitään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.  
HaiPro-ohjelmaan raportoidaan hoitovirheet. Yksiköiden työntekijät osallistuvat säännöllisesti ensiapu-
koulutukseen ja alkusammustuskoulutukseen. Yksiköihin on laadittu turvallisuusopas, 
turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma.  Yksikössä on nimetty turvallisuustyöryhmä. Vaarat ja haitat 
-ohjelmaan on kirjattu yksikkökohtaiset riskit, jotka tarkastetaan työpaikkatarkastusten yhteydessä.  
Paloturvallisuuslaitteiden testaus suoritetaan Arkean toimesta kerran kuukaudessa sekä palotarkastajan 
tarkastuksen yhteydessä. Yksiköissä pidetään poistumisharjoitukset puolivuosittain.  
Työtyötapaturmista täytetään tapaturmailmoitus ja otetaan yhteys työterveyshuoltoon.  
 

        Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

 turvallisuusopas, turvallisuusselvitys, pelastussuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma  

 alkusammutuskoulutus kolmen vuoden välein 

 ensiapukoulutus kolmen vuoden välein 

 työpaikalla turvallisuusvastaava tai -ryhmä 

 perehdyttäminen  

 kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön pelastussuunnitelman tekemisestä 
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Riskien tunnistaminen 
 

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

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Henkilökunta ilmoittaa havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit lähiesimiehelle tai johtajalle. 
Vaarat ja haitat-ohjelma ennen työpaikkaselvityksen tekemistä. 

 riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja lä-
heltä piti-tilanteita Haipro-ohjelman avulla. Ilmoituksia analysoimalla tunnistetaan toiminnan kriit-
tiset kohdat ja toimintatavat, joihin tulee puuttua ja tehdä tarvittavat muutokset. 

 työntekijöitä koulutetaan riskien tunnistamisen ennakoimiseen (Avekki) 
 
 
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? 

Haittatapahtumat ja läheltä piti-tilanteet käsitellään työyhteisön sisällä ja muutetaan käytäntöjä tarpeen 
vaatiessa, sovitut asiat kirjataan ja säilytetään vaara- ja uhkatilanne-kansiossa johtajan huoneessa. 
Vaara- ja uhkatilanteet ja tilanteet, jossa vartija on kutsuttu paikalle käydään läpi raportilla/osastoko-
kouksessa / henkilökuntakokouksessa. Mikäli tilanne liittyy asiakkaan hoitoon asia käsitellään asiakkaan 
/ omaisen kanssa. 
Tavoitteena on, että jatkossa vältytään vastaavanlaisilta tilanteilta. 

 Haipro-ohjelman avulla 

 vaara- ja uhkatilannelomakkeet, läheltä piti-tilanteista ilmoittaminen 

 henkilökunnan on välittömästi ilmoitettava havaitsemansa epäkohdat ja puutteet esimiehelle 

 työpaikkaselvitysten avulla 
 
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? 

Laatupoikkeamat käsitellään työyhteisössä yhdessä ja etsitään keinoja ennaltaehkäistä tilanteet jat-
kossa.      
 

Muutoksista tiedottaminen 

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

Muutoksista tiedotetaan henkilökunnalle henkilökuntakokouksissa, osastokokouksissa ja raporteilla. 
Asiakkaille / omaisille tiedotetaan tapaamisten yhteydessä. 

 muutoksista informoidaan henkilökuntaa. Jos toimenpiteet vaativat uudenlaisia toimintatapoja, 
järjestetään perehdytystä ja koulutusta 

 esimies käsittelee riskitilanteet henkilökunnan kanssa 

 esimies järjestää tarvittaessa kriisikokouksen koko henkilökunnalle 
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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? johtaja, osastonhoitajat,  

Johtaja, osastonhoitaja, vastaavat ohjaajat, sairaanhoitajat, ohjaajat, lastenhoitajat, laitosapulainen, 
vastaava kokki 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Katriina Alho, johtaja, 040 1694 991 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain johtajan ja hänen nimeämänsä työryhmän toimesta ja 
aina jos toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Omaval-
vontasuunnitelma käsitellään henkilökuntakokouksissa vuosittain. Omavalvontasuunnitelman päivittä-
misestä vastaavat johtaja, osastonhoitaja ja vastaavat ohjaajat. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 
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? 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksen pääeteisen ilmoitustaululla, perhekuntoutusyksikön asukaskansi-
oissa, perehdytyskansioissa ja kaupungin sisäisessä palvelussa Dotkussa ja Turku.fi sivulla. 
 

 
 
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? 

Palvelun tarve arvioidaan yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja kirjataan 
asiakassuunnitelmaan. 

 asiakasperheen näkemykset ja mielipiteet huomioidaan yksilöllisesti työskentelyn suunnitte-
lussa, arvioinnissa ja toteutuksessa 

 asiakasperheet ovat kuntouttavan toiminnan keskiössä. Palvelutarvetta arvioidaan ja suunnitel-
laan yhdessä asiakasperheen kanssa 

 
 

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

Jokaisessa neuvottelussa on mukana lapsen vanhemmat / muut läheiset ja lapsi itse ikätasonsa mukai-
sesti.  
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
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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? 

 Perhekuntousyksikkö Polkuun tultaessa suunnitelma laaditaan heti asiakasperheen kanssa yh-
dessä 

 työskentelyn aikana pidetään säännöllisesti verkostopalavereita, joissa yhdessä asiakasper-
heen, sosiaalityöntekijän ja ohjaajien kanssa tarkastellaan työskentelyä ja tavoitteiden saavutta-
mista 

 

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

 Perhekuntoutuksen suunnitelma löytyy kirjaus- ja raportointiohjelma Efficasta 

 työntekijät ovat ohjeistettu Perhekuntoutuksen suunnitelman laatimiseen ja sen noudattamiseen 
asiakasperheen kanssa työskenneltäessä 

 
 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §) 

 
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? 

Jokaiselle lapselle laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisin väliajoin.  
Omahoitajat/omaohjaajat, vanhemmat ja lapsi ikätasonsa mukaisesti laativat hoito- ja kasvatussuunni-
telman. Omahoitajat/ omaohjaajat informoivat osaston muulle henkilökunnalle hoito- ja kasvatusuunni-
telman sisällön sekä kertovat raporteilla mitä hoito- ja työmenetelmiä lapsen kanssa käytetään. 
Kun lapsi siirtyy toiseen sijaishuoltopaikkaan hoito- ja kasvatussuunnitelma siirtyy lapsen mukana ja 
siitä keskustellaan siirtymävaiheessa seuraavan hoitotahon kanssa. 
 

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? 

Ympärivuorokautisella vastaanotto-osastolla (Tähtelä) jokaisella lapsella on oma huone, jota he voivat 
sisustaa mieltymyksien mukaan. Lapsen omaa huonetta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Hoito- ja kasva-
tussuunnitelmassa otetaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ja toteutetaan niitä eri menetelmin. Lap-
set osallistuvat hoito- ja kasvatusuunnitelman tekoon ikätasonsa mukaisesti. Lapset liikkuvat sovitusti 
laitoksen ulkopuolella aikuisen kanssa. Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen puututtaessa asiasta teh-
dään erillinen päätös. Kiinnipitotilanteissa tehdään erillinen selvitys yksikön johtajalle.  
 
Perhekuntoutusyksikkö Polku: 
 

 lähtökohtana työskentelyssä on asiakkaan itse asettamat tavoitteet 

 työskentely on vapaaehtoista ja se lopetetaan asiakasperheen niin halutessa 

 työskentely on avointa ja läpinäkyvää; asiakas saa nähtäväkseen kaikki hänestä kirjoitetut ra-
portit ja dokumentit 

 asiakasperheen mielipide pyritään selvittämään ja se huomioidaan työskentelyssä 

 työskentely edellyttää perheeltä muutoshalukkuutta ja sitoutumista 
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 työn tavoitteena on vahvistaa asiakasperheen omia voimavaroja ja edesauttaa heidän itsenäistä 
selviytymistä kotona. Työskentely perustuu keskusteluihin ja toiminnallisuuteen 

 työskentelyn kesto on kuusi kuukautta perheen yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Perhe-
kuntoutus on muutokseen tähtäävää ja siihen motivoivaa työtä 

 asiakasperheiden yksityisyyttä kunnioitetaan. Työntekijät menevät Perhekuntoutusyksikkö Po-
lun asuntoihin vain asiakkaan luvalla, asiakkaan ollessa paikalla ja tapaamiset sovitaan etukä-
teen.  

 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuol-
lossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus 
uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoi-
menpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Las-
tensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

 
Vähäheikkilän perhetukikeskus: 
 

 työntekijöiden velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus lain vaatimissa tilanteissa, vaikka asi-
akkaat eivät sitä hyväksyisi 

 uhka- ja väkivaltatilanteista ollaan välittömästi yhteydessä perheen sosiaalityöntekijään, sosiaa-
lipäivystykseen ja tarvittaessa poliisiin 

 
Ympärivuorokautinen vastaanotto-osasto Tähtelä: Rajoitustoimenpiteitä käytetään vain silloin, kun se 
on välttämätöntä lapsen fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin kannalta/turvaamiseksi. Tilanteet pyritään 
hoitamaan ja ennakoimaan niin, että rajoitustoimenpiteisiin ei tarvitsisi ryhtyä. Henkilökunta on saanut 
TCI (terapeuttinen kriisi-interventio ) tai Avekki -koulutuksen, jonka pääpaino on kriisi- ja rajoitustilantei-
den ehkäisyssä.  
 

 
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? 

Asiakkaita kohdellaan asiallisesti ja kunnioittavasti. Mikäli asiakas kokee tulleensa epäsasiallisesti 
kohdelluksi, hän voi ottaa yhteytta osastonhoitajaan, vastaavaan ohjaajaan tai perhetukikeskuksen 
johtajaan. Mikäli työntekijät huomaavat, että joku työntekijä kohtelee asiakasta epäasiallisesti, siitä 
keskustellaan kyseisen työntekijän kanssa. Ensisijaisesti hän, joka huomaa tilanteen, puhuu kyseiselle 
henkilölle välittömästi. Tarpeen vaatiessa osastonhoitaja, vastaava ohjaaja tai johtaja jatkaa asian sel-
vittelyä ja tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin ryhdytään tilanteen vaatimalla tavalla. Tarvittaessa esimies 
ilmoittaa asiasta omalle esimiehelleen. 
Asiakkaan/ tai omaisen kanssa keskustellaan tapahtumasta tarvittavalla kokoonpanolla.  
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Asiakasperheiltä kerätään asiakaspalautetta säännöllisesti ja palautteisiin reagoidaan mahdollisimman 
pian.  
 
Jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla (www.turku.fi / 
Paikalla palaute- palvelu), paperisella palautelomakkeella tai suusanallisesti (= nämä palautteet kirja-
taan sähköiseen palveluun). 
 
 

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? 

Asiakkailla on mahdollisuus antaa suullista palautetta henkilökunnalle välittömästi tarpeen vaatiessa. 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksen pääeteisessä on palautelaatikko, johon voi laittaa palautetta kirjalli-
sesti. 
Hyvinvointitoimiala toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. 
Asiakaspalautetta voi antaa milloin tahansa sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla (www.turku.fi / 
Paikalla palaute- palvelu) 
 
Lasten on mahdollista antaa palautetta/ osallistua omaohjaajien/ muun henkilökunnan / johtajan kautta 
ja lasten kokouksissa. 
 
Perhekuntoutusyksikkö Polussa asiakasperheiltä pyydetään palautetta tasaisesti kuntoutusjakson ai-
kana ja asiakkaat täyttävät asiakastyytyväisyyskyselyn kuntoutusjakson päätyttyä 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteet käydään läpi palvelualueen johtoryhmässä, esimiespalavereissa esimiesten kanssa 
ja henkilökuntakokouksissa henkilökunnan kanssa. Toteuttamiskelpoiset ideat hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksen johtaja Katriina Alho, sijaishuollon toimistopäällikkö Eira Virolainen 
tai palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen  
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sari Huusko, puh. 02 2626 171 ja 040 837 2013 
Hän neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 
Hän avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 
Hän toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja ase-
man kehitystä kunnassa. 
Hän antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle. 
 
 
Kohteluunsa tyytymätön asiakasperhe voi tehdä muistutuksen Vähäheikkilän perhetukikeskuksen 
johtajalle.  Muistutukset lähetetään kirjaamoon.  
 

http://www.turku.fi/
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Palvelualuejohtaja (Sirpa Kuronen) vastaa muistutuksen tekijälle kirjeitse kohtuullisessa ajassa ( 
tavoiteaika on 14 vrk, enint. 1kk). Muistutukseen vastataan aina kirjeitse (sähköpostiin liittyvät 
tietoturvariskit). 
 
Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeella, joka on saatavissa sähköisessä 
muodossa.  Muistuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi 
tulkita sellaiseksi. 
 
Asiakasperhe voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), Lounais-
Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai 
hyvinvointitoimialalle.  
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 
 

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

Kantelu merkitään JoutseNetiin. Perhetukikeskuksen johtaja selvittää tapahtumien kulun ja vastaa kir-
jallisesti kanteluun. Kantelu ja vastine käsitellään työyhteisössä ja ne toimitetaan sijaishuollon toimisto-
päällikölle. 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

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

Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa toteutetaan erilaisia toimintatapoja/menetelmiä, joilla  lasten ja 
asiakasperheiden omaa fyysistä, psyykkistä, kogniitiivistä ja sosiaalista hyvinvointia edistetään/lisä-
tään. 
Asiakkaan läheis- ja viranomaisverkosto pyritään kartoittamaan. Asiakasta ja hänen perhettään moti-
voidaan etsimään toimivaa verkostoa. Jokainen lapsi kohdataan ikätaso ja erityistarpeet huomioiden. 
Tiivistä yhteistyötä tehdään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja erilaisten kuntoutuspalve-
luiden järjestäjien kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa lapsen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukien. 
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Lasten liikkumista tuetaan päivittäin ulko- ja sisäleikkien muodossa ja lapsen erityistarpeet huomioi-
den.  Lasten ja perheiden kanssa käytetään Turun kaupungin tarjoamia liikuntapalveluita. Lapsi voi 
jatkaa aloittamiaan harrastuksia sijoituksen tai kuntoutuksen aikana.  
 

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? 
 

Hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattuja toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koske-
via tavoitteita seurataan säännöllisesti. Niiden toteutumista seurataan yhteistyössä lapsen muiden hoi-
tavien tahojen kanssa. Seuranta toteutetaan yhdessä asiakasperheen kanssa. Lisäksi kirjataan päivit-
täisraportit, seurannat, perhepalaverit, verkostopalaverit, yhteenvedot yms.  
 
Perhekuntoutus Polun suunnitelmassa seurataan tavoitteiden toteutumista ja kaikki kirjaukset anne-
taan perheelle viikottain.  
 

Ravitsemus 

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

Vähäheikkilän perhetukikeskuksen omavalmistuskeittiössä työskentelevä kokki suunnittelee ja valmis-
taa ateriat huomioiden eri ikäisten lasten ravitsemusvaatimukset. Osastohenkilökunta valvoo lasten 
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riittävän ravinnon ja nesteen saannin. Tarvittaessa lapselle pidetään nestelistaa ja sen avulla seura-
taan nestetasapainoa. Imeväisikäisillä vauvoilla (ad 1vuotiaaksi) on käytössä henkilökohtainen vihko, 
johon merkitään syödyt maitomäärät, kiinteät ruuat sekä vatsantoiminta ja pulauttelu riittävän maito- ja 
ravintomäärän seuraamiseksi. Imettävien äitien vauvojen kohdalla tehdään syöttöpunnituksia. 
 
Perhekuntoutusyksikkö Polun asiakkaat vastaavat pääsääntöisesti itse ruoanlaitosta ja ravitsemuk-
sesta. Perhekuntoutusyksikkö Polun ohjaajat tukevat, seuraavat ja ohjaavat ravitsemuksen toteutu-
mista asiakasperheissä ja opastavat vanhempia lasten oikeanlaisen ravitsemuksen toteuttamiseen. 
 
Päivystysperheisiin sijoitettujen lasten osalta ravitsemuksesta vastaavat päivystysperheen vanhem-
mat. 
 

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? 
 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa noudatetaan Hyton hygieniaohjeistusta, käsidesi-infektioaineet 
ovat käytössä, käsipaperit ovat käytössä, epidemia-aikana suoritetaan tiiviimpi kosketuspintojen puh-
distus. Tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä hygieniahoitajaan. 
 
Työntekijöiden asiakastyössä (kotikäynnit, tapaamiset muualla) ja toimistossa noudatettavista hygienia-
käytännöistä keskustellaan yksikön kokouksissa säännöllisesti ja noudatetaan hyvän käsihygienian oh-
jeistuksia. 
 
Perhekuntoutusyksikkö Polun asiakasperheet huolehtivat henkilökohtaisesta hygieniasta itse, mutta 
saavat ohjaajilta tarvittaessa tukea ja ohjausta riittävän hygieniatason saavuttamiseen. 
 
 
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. 
 

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

Kaikille lapsille, jotka sijoitetaan ympärivuorokautiselle vastaanotto-osastolle tai päivystysperheeseen 
tehdään lääkärin tulotarkastus, jossa kartoitetaan lapsen kokonaisvaltainen terveystilanne. Kiireelli-
sissä tilanteissa sosiaalipäivystys käyttää lapsen yhteispäivystyksessä lääkärillä jo ennen sijoituksen 
alkua. Sijoituksen alkamisen jälkeen kiireellisissä sairaanhoitoa vaativissa tilanteissa varataan aika 
perusterveydenhuoltoon omalääkärille terveyskeskukseen tai päivystysaikaan TYKS yhteispäivystyk-
seen. Hätätilanteessa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112. Sairastapauksissa noudatetaan erityistä 
tarkkuutta varsinkin pienen vauvan kohdalla kuivumisen ja voinnin muutosten seurannassa.  
Lisäksi vierailevien omaisten vointia seurataan ja tarvittaessa yhdessä omaisen kanssa ohjataan tar-
vittavan hoidon piiriin. 
 
Jokaisen asiakkaan kohdalla noudatetaan hammashoidon yleisiä ohjeita tarkastuskäynneistä ja tarvit-
tavat jatkohoitotoimenpiteet hoidetaan sijoituksen aikana. Päivittäisestä suuhygieniasta huolehditaan; 
hampaat harjataan kaksi kertaa päivässä fluoritahnalla lapsen ikätaso huomioiden. Kouluikäisten las-
ten hampaiden harjausta seurataan ja tuetaan. Lapset saavat joka ruokailun jälkeen xylitol pastil-
lin/purkan, ylimääräisiä herkkuja ruokailujen välillä ei ole. Kerran viikossa on karkkipäivä.  
 



 

11 

Äkillisissä kuolemantapauksissa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112. Henkilökunnan kanssa pide-
tään kriisipalaveri ja tilanne käydään kokonaisvaltaisesti läpi yksikön toimintaohjeiden mukaisesti ja 
huolehditaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Tilanne käydään huolellisesti läpi myös asiakkaan 
omaisten kanssa ja huolehditaan omaisten riittävän tuen saannista. 
 
Perhekuntoutusyksikkö Polun kaikille asiakkaille tehdään kuntoutuksen alussa terveysselvitys. 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan yhdessä asiakkaan oman hoitavan 
tahon (perusterveydenhoito tai erikoissairaanhoito) kanssa. Asiakkaan terveyttä edistetään huolehti-
malla jo voimassa olevien kuntoutusmuotojen toteutumisesta ja jatkumisesta sekä tarvittaessa ohjaa-
malla hänet uusien tukitoimien piiriin. Asiakkaan terveydentila otetaan huomioon kaikessa toimin-
nassa. Pitkäaikaissairaiden kohdalla huolehditaan yksilöllisestä kuntoutumisesta ja tarjotaan ikätaso 
huomioiden erilaisia terveyden edistämisen muotoja.   
 
Perhekuntotusyksikkö Polun asiakkailla päävastuu sairauksien hoidosta on asiakkailla itsellään. Asiak-
kaiden hoitokontakteja seurataan yhdessä asiakkaan kanssa. Ohjaajat tukevat ja ohjaavat asiakkaita 
huolehtimaan pitkäaikaissairauksiensa hoidosta ja hoidon järjestämisestä. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa työskentelee kolme sairaanhoitajaa, jotka vastaavat yksikön ter-
veyden- ja sairaanhoidosta ja siihen liittyvästä suunnittelusta. Jokainen työntekijä vastaa / ohjaa 
omassa työvuorossaan asiakkaan hoidosta ja terveydentilasta ja tarvittaessa konsultoi sairaanhoita-
jaa. Tarvittessa konsultoidaan TYKS:n lastenosastoa, yhteispäivystystä tai asiakkaan muuta hoitavaa 
tahoa. 
 
Perhekuntotusyksikkö Polun asiakkaat vastaavat pääasiallisesti itse terveyden- ja sairaanhoidosta. 
Henkilökunta seuraa, ohjaa ja avustaa terveyden- ja sairaanhoidon toteutumisessa. 
 

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? 

Lääkehoitosuunnitelma on kaikkien luettavissa osastoilla ja kuuluu uuden työntekijän perehdytyksen 
sisältöön. Suunnitelma päivitetään (sairaanhoitaja) tarvittaessa tai kahden vuoden välein ja sen tarkis-
taa Vähäheikkilän perhetukikeskuksen omalääkäri terveyskeskuksesta sekä sairaala-apteekin provii-
sori. 
Henkilökunta suorittaa tarvittavat lääkelupakoulutukset. (Love ja Minilop) 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa on nimetty lääkevastaava. Hänen vastuullaan on päivittää lääke-
hoitosuunnitelmat sekä vastata kokonaisvaltaisesti yksikön lääkehoidosta sekä huolehtii lääketilauk-
set. Lääkehoidosta vastaa vuorossa oleva sairaanhoitaja. Vuorossa olevat lastenhoitajat ja ohjaajat 
osallistuvat lääkehoitoon sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti lääkehoidon osaamisen varmentamisen 
jälkeen. 
 

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? 

Asiakkaalta pyydetään tiedonsiirtolupa yhteistyön ja tiedonkulun takaamiseksi. 
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Yhteistyö lasta hoitavien ja tukevien yhteistyökumppaneiden kanssa on erittäin tärkeää kokonaisvaltai-
sesta psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hoidosta huolehtiessa.  Osaston lähiesimies yhdessä 
sairaanhoitajan ja ohjaajien/hoitajien kanssa  vastaavat tiedonkulusta eri yhteistyötahojen kanssa. 
Lapsen vanhemmat ja muut omaiset huomioidaan kaikessa yhteistyössä ja tiedonkulussa.   
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

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

 kaupunkitasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimusen 
allekirjoittamiseeen liittyvät säännöt  

 noudatetaan kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä 

 tavoitteena on avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen tavara-, palvelu- ja rakennushankinnoille 

 hankinnat pitää tapahtua määritellyistä kilpailutetuista yksiköistä 

 rahallisesti suuremmista hankinnoista tulee järjestää ohjeiden mukainen kilpailutus 

 kaupungin intranetissä Metkussa on keskitetysti nähtävillä kilpailutetut sopimukset niiltä osin, 
kun kaikki kaupungin hallintokunnat voivat niitä hyödyntää 

 Metkusta löytyvät niin tavara- kuin palveluhankintaan liittyvät tiedot ja ohjeistukset 

 yksikössä on sovittu, ketkä hoitavat hankintoja 
 
 

 
 
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. 

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

Turvallisuusriskit pyritään ennakoimaan mm. estetään päihtyneiden henkilöiden vierailut laitoksessa. 
Jokaisen työntekijän velvollisuus on puuttua asiakasturvallisuudessa huomaamiinsa epäkohtiin ja tie-
dotta niistä muulle henkilökunnalle. Henkilökunta suorittaa turvallisuus- ja alkusammutuskoulutukset 
kolmen vuoden välein. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä ja poistumisharjoituksia järjestetään 
yksiköissä. 
Vartija käy 1-2 kertaa viikossa tarkastuskierroksella ja tarvittaessa hälytetään vartija paikalle. Henkilö-
kunnan käytössä ovat turvahälyttimet ja hälyttimet myös kotikäyntejä varten. Palotarkastus suoritetaan 
kerran vuodessa. Turvallisuussuunnittelija toteuttaa säännöllisesti turvallisuuskävelyn laitoksessa. Yk-
sikössä on turvallisuussuunnitelma, palo- ja pelastussuunnitelma. Joka yksikköön on laadittu 
turvallisuusopas ja-suunnitelma, joihin on koottuna (asiakas)turvallisuuteen liittyvät asiat. 
Henkilökunta suorittaa Navisec-tietoturvatestin kerran vuodessa. Tietoturvaan liittyvä salassapito 
käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, säilyttämisestä ja hävittämisestä 
(koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet) 
 
Perhekuntoutusyksikkö Polulla on Turvallisuusopas, Pelastussuunnitelma ja turvallisuusvastaava tai -
ryhmä. Palohälytysjärjestelmä on automaattinen. Hyton organisaatiossa on oma turvallisuussuunnitte-
lija, joka kouluttaa henkilökuntaa säännöllisin välein, sekä koordinoi eri tahojen yhteistyötä. Yksiköt 
voivat käyttää vartiointipalveluja tai poliisia tarvittaessa 
 
Asiakkaalle hankitaan edunvalvonta tarvittaessa. 
 

Henkilöstö 

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

Yksikössä on johtaja,  osastonhoitaja (sairaanhoidollinen koulutus), 2 vastaavaa ohjaajaa, 2 sairaan-
hoitajaa, 1 toimintaterapeutti, 18 ohjaajaa, 5 lastenhoitajaa, 1 yöhoitaja, 1 vastaava kokki ja 1 laitos-
apulainen. 1 laitosapulainen 2 pv /viikko (puhtauspalveluista) 1 sosiaalityöntekijä (UPS-yksiköstä) ja 1 
psykologi ( psykososiaalisista palveluista) 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisten hankinnassa käytetään harkintaa huomioiden riittävä henkilöstömäärä, sijaisen koulutus ja 
asiakasturvallisuus.  
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Huolehditaan lain vaatimista henkilökuntaresursseista (määrä ja koulutustaso) ja tarvittaessa voidaan 
palkata ylimääräinen henkilö käyttäen ylimääräistä palkkaamislupaa.  Asiakasmäärä ja hoidon erityis-
tarpeet huomioidaan jatkuvasti. 
 

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? 

Pääasiassa pyritään rekrytoimaan alan ammattilaisia tai alan opiskelijoita.  
Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan koulu – ja työtodistukset sekä  lasten kanssa työskentelevien ri-
kosrekisteriote ( vaaditaan yli kolmen  kk:n työsopimuksilla olevilta). 
Kelpoisuuslaki määrittää rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuusvaatimukset. 
 
Henkilökunnan palkkaamisessa ja sijaisten käytössä noudatetaan hyvinvointitoimialan ja kaupunkita-
son ohjeistusta. 
 

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

Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, kiinnostukseen (lastensuojelutyöstä ja perhetyöstä) ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin tai-
toihin, jotka antavat lisäarvoa työskenneltäessä lasten ja perheiden parissa.  
 
 

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? 

Yksikössä on käytössä perehdytyskansio uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä varten. 
Henkilökunta ohjaa ja perehdyttää uutta työntekijää ja opiskelijaa. 
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 käyttäjäsitoumuksen lukeminen ja allekirjoittaminen työsuhteen alkaessa 

 tietoturva- ja tietosuojaohjeet löytyvät Metkusta 

 uudet työntekijät perehdytetään asiakastietojärjestelmään (= Effica). Tietohuoltopäiviä on sään-
nöllisesti 

 jokainen henkilökuntaan kuuluva tekee vuosittain Tietoturvakoulutuksen (Navisec), josta tulos-
tetaan todistus hyväksytystä suorituksesta esimiehelle 

 jokainen uusi työntekijä ja opiskelija käyvät läpi yksikön perehdytyskansion ja saa henkilökoh-
taisen työhönopastuksen  

 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Laitoksen koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen järjestämisestä, 
esim. painopistealueiden määrittämisessä. Painospistealueet ovat niitä joissa koetaan tarvetta lisäkou-
lutukselle tai jossa toiminta on muuttunut merkittävästi.  
 
Tavoitteen mukaisesti jokainen työntekijä kouluttautuu vähintään 3 päivää / vuosi. 
Hyvinvointitoimialalla on oma koulutuskalenteri, josta jokainen työntekijä voi valita tarpeellisen koulu-
tuksen. Työntekijä osallistuu koulutukseen esimiehen hyväksynnällä ja täydentää esimiehen kanssa 
omaa osaamisprofiiliaan henkilökohtaiseen SAP HR-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.  
 
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. 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Jokaisella sijoitetulla lapsella on käytössään oma huone. Sisarukset voidaan sijoittaa samaan huonee-
seen perheen toivomusten mukaisesti. Kaikki huoneet ovat kalustettuja, niissä on sänky, pöytä ja/tai 
säilytyskaluste. 
 
Osastoilla on olohuonetila, ruokailutila ja pieni keittiö tai keittoseinusta. Lapsille ja lasten vanhemmille 
on käytössä omat erilliset wc-tilat. Isommille lapsille on tarvittaessa käytössä oma erillinen suihkutila 
yksityisyyden takaamiseksi. Laitoksessa on sauna pesutiloineen. 
 
Lapset voivat leikkiä yhdessä omalla osastollaan toistensa kanssa sekä yhteisissä tiloissa, sekä lasten 
omissa huoneissa.  Lisäksi kiinteistöllä on leikkipiha. 
 
Perhekuntoutusyksikkö Polun kaksi kaksiota sijaitsevat Suksikuja 1:ssä ja yksi perheasunto sijaitsee 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksen yhteydessä. 
Perhekuntoutusyksikkö Polun ja päivystysperheyksikkö Päivölän toimistohuoneet sijaitsevat Vähäheik-
kilän perhetukikeskuksen tiloissa. 
 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa on yksi laitosapulainen ja siivousyksiköstä kahtena päivänä vii-
kossa, jotka vastaavat tilojen siivouksesta. Useimmilla lapsilla on käytössään laitoksen vaatteet, ne 
pestään Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa. Vanhemmat huolehtivat lasten omien vaatteiden pe-
susta. Lakanat ja pyyhkeet pestään tekstiilihuollon pesulassa. 
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Perhekuntoutusyksikkö Polun perheiden vaihtuessa asuntojen siivous hoidetaan Arkean toimesta. 
Perhekuntoutusyksikkö Polun asiakkaat hoitavat oman pyykkihuollon ja saavat siihen tarvittaessa tu-
kea. 
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. 

Laitoksessa on tallentava kameravalvonta. 
Henkilökunnalla on käytössään henkilöturvahälyttimet ja niiden toimintavarmuudesta vastaa AVARN Security. 
 

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

Asiakkaiden käytössä ei ole turva- ja kutsulaitteita. 
 

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. 
 

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

Asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnassa, käytön ohjauksessa ja huollossa tehdään yhteistyötä asia-
kaslapsen hoitotahon kanssa yksilöllisesti. Usein lapsella on jo mukanaan tarvittavat apuvälineet ja tarvittaessa 
yhdessä muun hoitotahon kanssa hankitaan uusia apuvälineitä Turun kaupungin hankintaohjeita ja -paikkoja 
noudatten. Tarvikkeet hankintaan SAP-järjestelmän kautta kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Huollosta vastaa 
ammattitaitoinen henkilö apuvälineen vaatimalla tavalla. 
 

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. 
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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? 

Jokaista työntekijää koskee vaitiolovelvollisuus. Työsuhteen alussa allekirjoitetaan vaitiolositoumus.  Työntekijät 
perehdytetään noudattamaan asiakastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Jokainen työntekijä kir-
jautuu omilla tunnuksillaan asiakastietojärjestelmä Efficaan. Lokitietoja tarkistetaan säännöllisesti. Työsuhteen 
alussa jokainen työntekijä lukee Turun kaupungin tietosuojaohjeen ja allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen. 
Työntekijät suorittavat vuosittain Navisec tietoturva-testin.  
 

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

Navisec tietoturvatestin avulla. Työsuhteen alussa työntekijä allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen. Tieto-
suojakoulutus ja -testi suoritetaan vuosittain. (Navisec-koulutus) 
 
 

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

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

Tietoturvasuunnittelija Sari järvinen 050-595 5028 
 

 
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. 
 

Kaikkien osastojen kehittämistyö jatkuu toiminnasta saatujen kokemusten ja palautteen perusteella. 
 
Omavalvontasuunnitelman avulla pyritään turvaamaan tasalaatuiset palvelut ja tunnistamaan epävarmat ja riskiä 
aiheuttavat tilanteet toiminnassa.  
 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelytavat joilla varmistetaan ja parannetaan palvelujen laatua ja asia-
kasturvallisuutta.  
 
Menettelytapojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu koko henkilöstö. Toiminnan kehittäminen on 
jatkuvaa. Yksikön esimies koordinoi ja johtaa kehittämisprosessia, jossa työntekijät ovat keskeisesti mukana ke-
hittämässä omaa työtään. Kehittäminen vaatii myös verkostojen ja eri yhteistyötahojen mukaan ottamista. 
  

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Turku 28.2.2018 

 

Allekirjoitus 
 
Katriina Alho 

 
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. 

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

