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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Toimintayksikön nimi 

Vammaispalvelut 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku, puhelinvaihde (02) 330 000 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Vaikeavammaiset henkilöt, palvelujen piirissä vuonna 2017: 3599 
Kehitysvammaiset henkilöt, palvelujen piirissä vuonna 2017: 925 
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua tarvitsevat (lähinnä ikääntyvät) henkilöt vuonna 2017: 989 
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten omaishoidontuen saajat vuonna 2017: 189 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sekä vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten omaishoidon tuki ja palveluohjaus, Peltolantie 3, PL 364, 20100 
Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Kaisa Kiiski 
 

Puhelin 

050 559 9023 

Sähköposti 

kaisa.kiiski@turku.fi, vammaispalvelut@turku.fi  
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 
 

Vammaispalvelujen sosiaalityössä selvitetään asiakaskohtaisesti vammaispalvelulakiin ja  
-asetukseen sisältyvien palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tarve sekä toteuttaminen. Tavoitteena on 
asiakkaiden omatoimisuuden ja osallistumismahdollisuuksien turvaaminen.  
 
Kehitysvammapalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka kehitysvammaisuuden tai siihen rinnastettavan 
toimintakyvyn takia tarvitsevat erityispalveluja. Silloin kun peruspalvelut eivät vastaa asiakkaan palvelu-
tarvetta, kehitysvammaisille henkilöille järjestettävät palvelut toteutetaan (sosiaalihuoltolain lisäksi), 
vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella.  
 
Kehitysvammaisten palveluihin kuuluvat myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten 
omaishoidon tuki (alle 18-vuotiaat). Omaishoidon tuella turvataan kotioloissa tapahtuvaa hoitoa tai 
muuta huolenpitoa. Tuki koostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja palveluista, jotka 
määritellään omaishoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Toiminta perustuu lakiin omaishoidon 
tuesta.  
 
Palvelujen järjestämiseen liittyvä keskeinen lainsäädäntö: 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) 
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987) 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1976) 
Laki omaishoidon tuesta (937/2005) 
 
 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
mailto:kaisa.kiiski@turku.fi
mailto:vammaispalvelut@turku.fi
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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? 
 

Turun kaupungin visio vuoteen 2029: 
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, 
jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. 
Koko henkilöstöä koskevat toimintalupaukset on sisällytetty kaupunkistrategiaan kolmen otsikon alle: 

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys  

 Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 Uudistuminen ja yhteistyö 
 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin 

 Asiakasta kuullaan oman elämänsä asiantuntijana 

 Asiakasta kohdellaan arvostavasti, inhimillisesti ja yksilöllisesti 

 Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan 
 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 Hakemukset käsitellään lain asettamassa aikarajassa, ilman aiheetonta viivytystä. 

 Päätökset perustuvat palvelutarpeen selvitykseen, joka sisältää asiakkaan kokonaistilanteen 
kartoittamisen ja asiantuntijalausunnot. 

 Asiat käsitellään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 

 Asiakkaalle järjestetään hänen elämäntilanteeseensa sopivat palvelut oikea-aikaisesti ja  kus-
tannustehokkaasti.  
 

Uudistuminen ja yhteistyö 

 Omaisten, läheisten, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä sekä asiakas-
kohtaisesti että palvelujen kehittämisessä. 

 Henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan mm. lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla. 

 Työntekijöiden erityistaidot otetaan huomioon ja niiden käyttämiseen kannustetaan. 

 Yhteistyökumppanuus perustuu avoimuudelle, keskustelulle ja asianmukaisen informaation ja-
kamiselle. 
 

Kestävä kehitys 

 Turun kaupunki on sitoutunut Turku 2029 -kaupunkistrategiassa toimimaan kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassaan. 

 Vammaispalveluissa kiinnitetään huomiota taloudelliseen sähkön ja veden kulutukseen ja pyrkii 
välttämään ylimääräistä paperin käyttöä.  

 Toimipisteissä on käytössä jätteiden lajittelu 
 Suosimme julkisen liikenteen käyttöä sekä vammaispalvelutoimiston yhteiskäyttöön hankittua 

polkupyörää.  
 
 

Hyvinvointitoimialan palvelulupaus: 
 

 Lupaamme, että palveluissamme asiakkaat tulevat nähdyiksi, kuulluiksi ja kohdatuiksi 

 Olemme tasavertaisai kehittäjäkumppaneita 

 Luomme yhdessä tekemällä palveluita, joista asiakkaamme saavat hyvinvoinnin kokemuksia 
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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 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. 
 

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön pelastussuunnitelman tekemisestä.  
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle on laadittu turvallisuus-/valmiussuunnitelma poikkeustilanteiden 
hoitamista varten. Valmiussuunnitteluun sisältyy myös sähkökatkoksiin ja käytössä olevien tietojärjes-
telmien käyttökatkoihin varautuminen ja ohjeistaminen. 
 
Kelan työsuojelupäällikkö järjestää säännöllisesti turvallisuusinfoja kaikille rakennuksessa työskentele-
ville nimetyille työsuojelun vastuuhenkilöille, jotka puolestaan perehdyttävät omissa yksiköissään uudet 
työntekijät pelastussuunnitelman sisältöön ja toimintakäytäntöihin. Työssä esiintyviä riskitekijöitä pyri-
tään vähentämään ennakolta ja puuttumaan epäkohtiin järjestämällä henkilöstölle ja esimiehille ai-
heesta koulutusta ja tekemällä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten työsuojelu ja turvallisuussuunnit-
telija ym. kanssa. Turvallisuusasiat otetaan huomioon myös koulutussuunnitelmassa ja perehdytyk-
sessä. 
 
Turun kaupungin henkilöstön turvallisuutta kehitetään yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa. Henki-
löstön työhyvinvointia seurataan työterveyshuollon toimesta mm. työpaikkaselvitysten avulla. 
 
Jokainen hyvinvointitoimialan työntekijä vastaa asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisesta omassa 
työssään. Työparityöskentelyllä lisätään turvallisuutta etenkin kotikäynneillä. 
 
Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä työntekijöiden kanssa käydään läpi 
salassapitoa koskevat säännökset ja otetaan allekirjoitus sitoumukseen salassapitoa koskevien sään-
nösten noudattamisesta. 
 
Riskienhallinnan keinot:  
-Vaarat ja haitat ohjelma  
-Turvallisuus- ja pelastuskoulutukset henkilöstölle 
-Rekrytointi (koulutus ja työkokemus ym. varmentaminen) 
-Perehdytyskansio  
-Tilojen ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen 
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-Sijaisjärjestelyt  
-Tiedonkulku ja asiakastietojärjestelmän käyttö 
-Täydennyskoulutukset 
-Yhteistyö ja avoin vuorovaikutus asiakkaiden, omaisten ja muiden toimijoiden kanssa 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 

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

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Henkilökunta tarkkailee ja havainnoi työskentelyolosuhteita jatkuvasti työnsä ohessa. Asiat nostetaan 
esille toimintayksikön yhteisissä palavereissa, joissa sovitaan miten asia viedään eteenpäin.  
Vaarat ja haitat –ohjelman mukaisesti tehdään riskikartoitukset muutaman vuoden välein. 
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? 

Kaikki poikkeavat tapahtumat otetaan ensi tilassa puheeksi esimiehen kanssa. Yksittäisissä tilanteissa 
työntekijä täyttää vaara- ja uhkatilanne –lomakkeen, jonka esimies käy hänen kanssaan läpi sekä toi-
mittaa lomakkeen työsuojeluun ja esimiehelleen.  
 

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? 

Keskustellaan tapahtuneesta ja siitä, olisiko tapahtuma voitu välttää toimimalla toisin.  
Tarvittaessa muutetaan toimintaohjeita. 
 

Muutoksista tiedottaminen 

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

Mahdollisia tapoja tiedottaa muutoksista: 

 sähköpostitse kaikille tai niille, joita muutos koskee  

 henkilökunnalle tiedotetaan yhteisissä palavereissa ja sähköpostitse. 
 

 
 
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? 

Vammaispalvelujohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelusuunnittelija, vammaispalvelujen so-
siaalityöntekijät, palveluohjaajat sekä toimistohenkilöstö. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski, puh.  050 559 9023. 
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Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Sen lisäksi omavalvontasuunni-
telma päivitetään aina kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muu-
toksia.  
 

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. 
 

 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön ilmoitustaululla, sisäänkäynnin läheisyydessä. 
 

 
 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

 
 

 
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut 
Vammaispalvelulain mukaan palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä ar-
kipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö tai hänen puolestaan joku muu henkilö on ottanut yh-
teyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset 
on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen 
henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian 
selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. (Vammaispalvelulaki 3 a §.) 
 
Palvelutarpeen selvittämisen aloittaminen seitsemän päivän kuluessa toteutetaan ottamalla asiakkaa-
seen yhteyttä joko kirjeellä tai puhelimitse. Tällöin asiakkaalle annetaan yhteystiedot ajanvarausta var-
ten tai varataan suoraan aika toimisto- tai kotikäynnille. 
Palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen 
edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vah-
vistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, yl-
läpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki 
toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. 
Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liitty-
vät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kon-
taktien vähyys tai kipu. 
Palvelusuunnitelma laaditaan asiakastapaamisessa saatujen tietojen, lääkärilausunnon ja/tai mahdol-
listen muiden asiantuntijalausuntojen perusteella. Palvelusuunnitelmassa selvitetään henkilön elämän-
tilanne sekä ne yksilölliset palvelutarpeet, joilla on merkistystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta 
ja määrästä päätettäessä. 
Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, esimerkiksi jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai 
olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Muutoksista voivat ilmoittaa asiakas itse, hänen läheisensä tai muut 
viranomaiset. Palveluja voidaan myöntää myös määräaikaisesti, jolloin palvelun tarve arvioidaan tarvit-
taessa uudestaan. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut 
Sosiaalihuoltolain mukaisena liikkumisen tuen palveluna vammaispalveluista voidaan saada tukea tak-
simatkoihin, jotka liittyvät asioimiseen tai jokapäiväiseen elämään kuuluvaan tarpeeseen. Hakemuksen 
liitteenä tulee olla terveyskeskuslääkärin lausunto tai sopimuksen mukaan muu toimintakykyä kuvaava 
lausunto tai selvitys. 
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Palvelu myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain 
mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen 
käytössä. Liikkumista tukeva palvelu on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen palvelu.  
Palvelun tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn lisäksi hakijan muu kokonaistilanne. Tar-
vetta arvioitaessa asetetaan etusijalle taloudellisen tilanteen perusteella kaikkein pienituloisimmat hen-
kilöt.  
 
Kehitysvammapalvelut aikuisille 
Kehitysvammaisten palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka kehitysvammaisuuden tai siihen rinnastetta-
van toimintakyvyn takia tarvitsevat erityispalveluja. Erityispalveluihin ohjaudutaan silloin, kun peruspal-
velut eivät vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin. Kehitysvammaisille tarkoitettuihin palveluihin haetaan ot-
tamalla yhteyttä yksikön sosiaalityöntekijöihin.  
Yksikössä tehdään psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä perusterveydentilan tarkistus moniam-
matillisessa tiimissä. Tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunni-
telma. Suunnitelman laatimiseen asiakkaan lisäksi osallistuu asiakkaan lähiverkostoon kuuluvia henki-
löitä ja tarpeen mukaan yhteistyötahojen edustajia.  
Sosiaalityöntekijä tarkistaa palvelusuunnitelman tarvittaessa, esimerkiksi jos kehitysvammaisen henki-
lön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia. 
Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluita ovat mm. sosiaalityö, palveluohjaus, ohjauspal-
velu, asumispalvelu, työ- ja päivätoiminta, lyhytaikaishoito ja laitoshoito. 
 
 
Vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaden lasten palveluohjaus ja omaishoidon tuki 
Kehitysvammaisten palveluyksikköön kuuluu alle 18-vuotiaiden omaishoidon tuki. Omaishoidon tuella 
turvataan kotioloissa tapahtuvaa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Tuki koostuu omaishoitajalle maksetta-
vasta hoitopalkkiosta ja/tai palveluista, jotka määritellään omaishoidettavan hoito- ja palvelusuunnitel-
massa. Palvelun myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta sekä Turun  sosiaali- ja terveyslau-
takunnan vahvistamiin kriteereihiin. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoi-
dettavuudesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.  
Kun palveluohjaaja on saanut hakemuksen liitteineen, hän ottaa yhteyttä hakijaan ja sopii kotikäynnistä. 
Palveluohjaaja tapaa sekä lapsen että vanhemmat. Palveluohjaaja tekee päätöksen omaishoidon tuen 
myöntämisestä ja tuen määrästä. Harkinta kriteerien täyttymisestä perustuu kokonaistilanteen arvioin-
tiin. Lääkärinlausunnon ohella arvio perustuu kotikäynnillä ja asiakastapaamisissa tehtyihin havaintoihin 
sekä mahdollisiin muihin selvityksiin ja viranomaislausuntoihin.  
Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit ja palkkioluokat ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla: 
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kotiin-annettavat-palvelut/omaishoidon-
tuki 
Omaishoidontuen hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan aina, kun myönnetään omaishoidon tukea. 
Suunnitelma on omaishoitosopimuksen liitteenä ja se päivitetään vuosittain. 
Myös muut kuin omaishoidon tukea saavien vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhem-
milla on mahdollisuus saada palveluohjausta ja perheen jaksamista tukevia palveluja Paletista. 
 

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

Palvelusuunnitelma toimitetaan asiakkaan tai hänen edustajansa suostumuksella niille yksiköille ja pal-
veluntuottajille, jotka tarvitsevat siinä olevan tiedon asiakkaan huolenpidon ja ohjauksen toteutta-
miseksi. 
 
Effica -asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkuuteen liittyvät oleelliset asiat, suunnitelmat ja palvelu-
päätökset. Lukuoikeus kirjauksiin annetaan tarvittavassa laajuudessa niille vammaispalvelujen työnte-
kijöille, jotka tietoa työtehtävissään tarvitsevat.  
 

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 

http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kotiin-annettavat-palvelut/omaishoidon-tuki
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kotiin-annettavat-palvelut/omaishoidon-tuki
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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? 

 
Lähtökohtaisesti asiakas tavataan henkilökohtaisesti ja kuullaan hänen näkemyksensä palvelun tar-
peesta ja palvelun järjestämisestä. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai hänen 
edustajansa kanssa. Asiakasta tuetaan ilmaisemaan mielipiteitään ja tahtoaan. 
 

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? 
 

Asiakkaan on vammaispalveluissa asioidessaan käyttäydyttävä asiallisesti muita asiakkaita ja henkilö-
kuntaa kohtaan. Uhkaavaan tai väkivaltaiseen käytökseen puututaan ja tarvittaessa kutsutaan vahti-
mestari paikalle turvaamaan tilanne. 
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?  

Asiakkaiden epäasiallista kohtelua ei sallita missään olosuhteissa. Jos asiakas kokee saaneensa epä-
asiallista kohtelua, hän voi olla yhteydessä työntekijän esimieheen. 
 
Vammaispalvelujen asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan. 
Muistutuksen tekemiseen on olemassa kaupungin verkkosivuilla lomake, joka palautetaan Turun kau-
pungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon, Yliopistonkatu 30, PL 670, 20101 Turku. Lomake on saatavilla 
myös tulostettuna vammaispalveluista. 
 
Työntekijän ja työyhteisön vastuulla on tunnistaa asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat ennakkoon si-
ten, että niihin voidaan puuttua riittävän ajoissa. Vammaispalveluiden henkilöstöön kuuluvan on viipy-
mättä ilmoitettava vammaispalvelujohtajalle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkoh-
dan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.  
 
Jos työntekijä havaitsee, että asiakas saa epäasianmukaista kohtelua, hänen tulee viipymättä ilmoit-
taa tästä kyseisen yksikön esimiehelle. Vastuussa olevan esimiehen velvollisuus on ryhtyä viivytyk-
settä toimenpiteisiin epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi.  
 
Jos epäkohta on sellainen, ettei siihen voida omavalvonnan keinoilla saada muutosta aikaan, vam-
maispalvelujohtaja vie asian tiedoksi ylemmälle johdolle. Asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai töi-
den laiminlyönnistä voidaan työntekijälle antaa huomautus tai kirjallinen varoitus, viimesijaisena kei-
nona on irtisanominen. 
 
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään sosiaalihuoltolain 48 §:ssä. 
 
Liite: Ilmoituslomake epäasiallisesta kohtelusta. 
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https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/joryt/vammaispalvelut/kokousaineisto/Lomake Ilmoitus epäasiallisesta kohte-

lusta muokattu.docx 

 
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? 

www.turku.fi – sivujen kautta voi jatkuvasti antaa palautetta sähköisesti Paikalla -palautepalvelun kautta. 
Palautteeseen vastataan viiden päivän kuluessa ja se ohjataan asianmukaisen tahon tietoon, selvitystä 
tai toimenpiteitä varten. 
Vammaispalveluiden erikseen tekemä asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain ja sen otantana 
on kolmen kuukauden aikana vammaispalvelulain mukaisen päätöksen saaneet asiakkaat.  
Vammaispalveluyksikössä on palautelaatikko palautteen antamista varten.  
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 

Asiakaspalaute käydään läpi työyhteisössä ja sen johdosta tehdään tarvittaessa toimenpiteitä.  

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamo, Yliopistonkatu 30, PL 670, 20101 Turku 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sari Huusko, p. 02-2626171, ma - to klo 10 – 12 
 
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Hän avustaa tarvittaessa sosi-
aalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä. 
 
Sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastensuojelu, 
päihdehuolto, vanhusten-huolto, vammaispalvelut, kotihoito, omaishoidon tuki, lasten päivähoito ja 
lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvät kunnan palvelut. 
 
Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.  
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Kuluttajaneuvonta on maksuton julkinen palvelu, josta saa ohjeita ja apua kuluttajan oikeuksiin liitty-
vissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Kuluttajaneuvonta voi muun muassa sovitella 
kulutta-jan ja yrityksen välistä riitaa. 
 
Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero on 029 553 6901, www.kuluttajaneuvonta.fi 
 
Kuluttajaneuvonta on osa kansalaisten oikeusturvaa. Kuluttajaneuvonta on maistraattien tehtävä, 
jonka ohjaus ja valvonta kuuluvat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 
 

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

Yksikön toimintaa mahdollisesti koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin vastataan hyvinvointitoimialan 
toimintaohjeiden mukaan. Asia selvitetään yksikön esimiehen kanssa. Selvitys tilanteesta toimitetaan 
palvelualuejohtajalle, joka lähettää vastauksen muistutuksen tekijälle.  

https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/joryt/vammaispalvelut/kokousaineisto/Lomake%20Ilmoitus%20epäasiallisesta%20kohtelusta%20muokattu.docx
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/joryt/vammaispalvelut/kokousaineisto/Lomake%20Ilmoitus%20epäasiallisesta%20kohtelusta%20muokattu.docx
http://www.turku.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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Kanteluista selvitykset lähetetään edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, joka antaa asiassa 
päätöksen. Valvontapäätökset käydään läpi vammaispalvelujen palavereissa ja toimintaa muutetaan 
tarvittaessa päätöksen mukaan. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Tavoiteaika muistutusten käsittelyssä on 1kk. 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 
Palveluiden vaikuttavuuden seuranta, ohjaaminen oikeisiin palveluihin 
 
Palveluiden suunnittelussa ja asiakkaan/perheen tukemisessa pyritään edistämään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitii-
vista ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. 
Asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan mm. palve-
lusuunnitelman päivittämisen tai palveluohjaajan / ohjaajan käynnin yhteydessä. 
 

Asiakkaiden elämäntilannetta ja palvelutarpeita seurataan palvelusuunnitelmien päivittämisen yhtey-
dessä sekä asiakkailta, omaisilta ja eri toimintayksiköistä (esim. asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, 
lyhytaikaishoito) tulevan tiedon pohjalta. 
 
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. 
 

Käsidesit ovat käytössä toimipisteissä. Lisäksi etenkin kotikäynneillä on mahdollista käyttää tarvittaessa 
kertakäyttökäsineitä, hengityssuojainta ja kertakäyttöisiä kenkäsuojia. 
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? 

- Asiakkaan suostumuksella tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten ja palveluntuottajien 
kanssa asiakkaan palveluiden järjestämiseksi 

- Varmistetaan, että vammais- ja kehitysvammapalveluista on aina saatavilla ajankohtaista ja 
ajantasaista tietoa mm. Turun kaupungin verkkosivuilla. 

 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

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

Palveluja ei hankita alihankintana. Ostopalveluna hankittavat palvelut (asumispalvelut, henkilökohtai-
nen apu, palveluasuminen, kuljetuspalvelut) kilpailutetaan hankintalain säädösten mukaisesti ja palve-
luntuottajat täyttävät valvontaviranomaisten vähimmäisvaatimukset. Alueellisten ja valtakunnallisten 
valvontaviranomaisten (AVI, Valvira) kanssa tehdään tarvittavaa yhteistyötä, kun palveluntuottajia kos-
keviin muistutuksiin, kanteluihin tms.  vastataan. Palveluntuottajilta voidaan tarvittaessa pyytää esim. 
asiakastyötä tai henkilöstöä koskevia dokumentteja toiminnan laadun varmistamiseksi, tai tarvittaessa 
tehdä yllätyskäynti palveluntuottajan tiloissa, mikäli tilanne sellaista edellyttää. 
 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
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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? 

Asiakasturvallisuuden parantaminen edellyttää jatkuvaa keskustelua ja reflektointia toimintakäytäntö-
jen suhteen. Toimitiloissa on olemassa pelastussuunnitelma ja henkilökunnalle on laadittu turvallisuus-
opas. 

Henkilöstö 

 
Työntekijöiden määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

 
Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko  

 yksikössä toimii henkilöstöä 

 henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät)  

 minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön 

 Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 
 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstön kelpoisuuden täyttävään henkilöstöön kuuluu vammaispalvelujoh-
taja, johtava sosiaalityöntekijä, kahdeksan sosiaalityöntekijää, neljä palveluohjaajaa sekä avustavana 
henkilöstönä kolme kanslistia ja asiakaspalvelusihteeri, jonka tehtäviin kuuluu asiakkaiden ohjaus ja 
neuvonta henkilökohtainen apu -palvelussa. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisia käytetään asiakastyön turvaamiseksi tarpeen mukaan. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin pyritään aina 
saamaan sijainen Kuntarekry-prosessin mukaisesti. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Säännölliset keskustelut yleisistä toimintakäytännöistä ja niiden kehittämisestä työntekijöiden ja esi-
miesten kesken antavat tarvittavaa tietoa henkilöstön tarpeesta. Kehittämispäivät ja koulutukset ylläpi-
tävät ammattitaitoa. Tarvittaessa on saatavilla ryhmätyönohjausta. Jaksamisen avuksi on käytettä-
vissä kaupungin tarjoamaTYKY –ranneke sekä vammaispalveluiden oma TYHY-toiminta. 
 

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? 

Työnhakijat haastatellaan, tarkistetaan kelpoisuusvaatimusten täyttyminen ja pyritään rekrytoimaan 
työn laatu ja vaatimukset huomioon ottaen parhaat mahdolliset työntekijät. Uusissa virka- ja työsuh-
teissa käytetään koeaikaa. 
 

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

Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kan-
nalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tussa laissa tarkoitettu kelpoisuus, ellei muualla laissa toisin säädetä. Erityistä tukea tarvitsevien las-
ten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa-
valla viranhaltijalla on oltava mainitun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 
Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiak-
kaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

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

Henkilöstö ja esimies yhdessä perehdyttävät uuden työntekijän työn sisältöön ja asiakastietojen käsit-
telyyn.  
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Täydennyskoulutustarpeet kirjataan vuosittain tehtävään koulutussuunnitelmaan. Toimipisteet hyödyn-
tävät Turun kaupungin ja oman toimialan järjestämiä koulutuksia. Lisäksi osallistutaan vammaisalan 
seudullisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin. 
 

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.  
 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Kaikki toimitilat ovat vammaispalvelujen työntekijöiden käytettävissä. Henkilöstölle on erilliset keittiö- ja 
ruokailutilat sekä wc-tilat. Asiakkaita tavataan joko työntekijän työhuoneessa, neuvotteluhuoneessa tai 
kotikäynneillä asiakkaan luona. 

Teknologiset ratkaisut 

 

Yksiköllä on turvallisuussuunitelma. 
Huoneissa, joissa otetaan asiakkaita vastaan on hälytysjärjestelmä, jolla voidaan hälyttää vahtimestari 
tarvittaessa paikalle. Toimintayksiköihin johtavat ovet on kaikkialla lukittuja. Rakennuksen pääoven 
yhteydessä on ovikello, jota soittamalla asiakkaat pääsevät sisälle rakennukseen ja vammaispalvelu-
yksikköön. 
 

Asiakastietojen 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. 
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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? 

Asiakastyö dokumentoidaan Effica -asiakastietojärjestelmään. Paperiset asiakastiedot säilytetään luki-
tuissa toimistohuoneissa lukittavissa kaapeissa. Uudelta asiakkaalta pyydetään allekirjoitettu hakemus, 
jossa kerrotaan, että asiakkaan tietoja tallennetaan asiakastietojärjestelmään. Allekirjoitettava suostu-
mus sisältää tietoa tietoturvasta. 
Lokitietojen seuraamisella seurataan myös asiakastietojärjestelmän käyttöä. 
 

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

Esimies vastaa siitä, että työntekijät ja harjoittelijat saavat tarvittavan perehdytyksen. Uudet työntekijät 
allekirjoittavat tietoturvasitoumuksen. Kaikki työntekijät suorittavat vuosittain Navisec –tietoturvaverk-
kokoulutuksen. 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

Tietosuojaseloste on nähtävillä yksikön ilmoitustauluilla. 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sari Järvinen, puh. 050 – 5955 028 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 
Yliopistonkatu 30 
20100 TURKU 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

 
Toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Epäkohtiin ja riskeihin kiinnitetään huomiota välittömästi. 
Asioista keskustellaan yksikön yhteisissä palavereissa sekä huolehditaan, että toiminta on asianmu-
kaista. 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. Omavalvontasuun-
nitelmaa käytetään osana uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytystä. 
 
 
 
 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Turku 10.4.2018 

 

Allekirjoitus 
 
 

 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
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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. 
 


