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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 

 
Kunnallinen palveluorganisaatio 

Nimi: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Sijaishuollon sosiaalityö 
jälkihuolto 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus:       
 

 
 

Kunnan nimi: Turku 

 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi  
jälkihuolto 

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan (asiakasmäärä) 

Jälkihuoltopalvelu on lainmukaisesti järjestettävä lapselle tai nuorelle sijaishuollon päättymisen jäl-
keen. Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen 
jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Lapsella/nuorella on oikeus jäl-
kihuoltoon 21-vuotiaaksi saakka. Jälkihuoltovelvoite perustuu lastensuojelulakiin § 75 ja § 76. 
 
Asiakkaita jälkihuoltotoimistossa on n.250. 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Linnankatu 23 
 

Postinumero 
20100 
 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Tytti Mäkinen jälkihuollon johtava sosiaalityöntekijä 

Puhelin 
 
02/2626 139 

Sähköposti 
tytti.makinen@turku.fi 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
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? 
Jälkihuollon tavoitteena on nuoren tukeminen sijaishuollon jälkeen, nuoren hallittu siirtyminen itsenäiseen elämään ja koko-
naisvaltainen nuoren hyvinvoinnin edistäminen ja saavuttaminen. Toiminta perustuu lastensuojelulakiin § 75 ja § 76. 
 
Toteutettavat palvelut ja kohderyhmä:  

Jälkihuoltopalvelu on lainmukaisesti järjestettävä lapselle tai nuorelle sijaishuollon päättymisen 

jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen 

jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Lapsella/nuorella on oikeus 

jälkihuoltoon 21-vuotiaaksi saakka. Jälkihuoltovelvoite perustuu lastensuojelulakiin § 75 ja § 76.  

Jälkihuolto on nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista työskentelyä kokonaisvaltaisen 

itsenäistymisen saavuttamiseksi, kunkin nuoren kohdalla hänen yksilöllisistä lähtökohdistaan ja 

tarpeistaan lähtien. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä vastaa nuoren jälkihuoltoprosessista ja laatii nuoren 

kanssa yhdessä LS § 30 mukaisen jälkihuoltosuunnitelman (tausta, nykytilanne, tavoitteet, haasteet, 
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muut tukitahot), jota arvioidaan ja ajantasaistetaan jälkihuollon aikana säännöllisesti. 

Suunnitelmallinen jälkihuoltotyöskentely sisältää nuoren yksilöllisen tuen/ohjauksen aikuisen vastuisiin 

ja velvoitteisiin, taloudellisten asioiden hoitamisen opettelun (mm. etuuksien haku) ja muun tarvittavan 

työskentelyn ja keskustelun. Nuorta tuetaan koulutus- ja työpolun löytämisessä ja siinä pitkäjänteiseen 

etenemiseen, sekä tarvittaviin muihin aktivointitoimenpiteisiin. Lisäksi nuorta tuetaan taloudellisesti 

opiskelu-, harrastus- ja sukulaismatkatukeen. 

Toteutus tapahtuu yhdessä lapsen/nuoren ja tilanteen mukaan huoltajien, sekä muun nuoren 

tukiverkoston ja yhteistyötahojen kanssa.  

Jälkihuolto pyrkii myös tukemaan nuoren itsenäisen asumisen onnistumista ja tarvittaessa auttaa sen 

järjestämisessä (mm. tukiasunnot).  

Jälkihuoltotoimistossa asioivat myös jälkihuollettavien puolisot sekä heidän lapsensa. Heille tarjotaan 

palveluita tarpeen mukaisesti.  

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 Hyvinvointitoimialan sosiaalityössä on laadittu eettinen ohjeistus. Se pohjautuu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, kan-
sainvälisen sosiaalityöntekijöiden järjestön International Federation of Social Work IFSW:n laatimalle ohjeistukselle ja sosiaa-
lihuollon asiakkaan asemasta annettuun lakiin. Eettisen ohjeistuksen sisältöä päiväkeskustyön käytäntöjä ohjaavana kehyk-
senä avataan tässä asiakkaan kohtaamisen näkökulmasta. 
 
IHMISARVO JA OIKEUDENMUKAISUUS 
Työssä pyritään kohtaamaan palvelujen piiriin hakeutuva asiakas inhimillisesti ja yksilöllisesti. Hyväksymme asiakkaan itse-
nään ja olemme kiinnostuneita hänen elämästään. Emme tuomitse, motivoimme asiakasta ja pyrimme realistiseen vastuutta-
miseen elämäntilanne ja voimavarat huomioiden. Osoitamme kiinnostuksemme asiakkaan tukemiseen ja pyrimme tasapuoli-
suuteen yksilölliset tilanteet ja persoonalliset ominaisuudet huomioiden. 
 
ITSENÄISYYS JA ELÄMÄNHALLINTA  
Itsenäistymisvaiheessa oleva nuori tarvitsee paljon aikuisen tukea ja jälkihuoltoyksikkö pyrkii vastaamaan nuorten yksilöllisiin 
tarpeisiin. Jälkihuollon vastaanottaminen on vapaaehtoista. Tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa asioitaan ensisijai-
sesti itsenäisesti. Jos asiakas tarvitsee apua, neuvomme ja konsultoimme. Vasta jos asiakas ei nykyisessä elämäntilantees-
saan ole kyvykäs hoitamaan asioitaan, teemme asiakkaan puolesta. Pyritään vuorovaikutteiseen kontaktiin: kuunteleminen, 
keskustelu. Tarjoamme konkreettista apua arjen asioissa. Toimimme kaikessa kohtaamisessa ei-normatiivisesti. Emme edel-
lytä asiakasta toimimaan yksisilmäisesti oman käsityksemme mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Lähestymme asiak-
kaan asioita tämän hetken ja huomisen mahdollisuuksien, emme eilisen virheiden kautta. 
 
Kartoitamme asiakkaan kanssa yhteistyössä hänen tavoitteensa ja pyrimme tukemaan niiden saavuttamista. Asiakas ottaa sen 
verran tukea vastaan kuin haluaa ja tarvitsee.  
   
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN  
Jälkihuollon asiakkaita yritetään tavoitella aktiivisesti ja hakea heille heidän tarvitsemiaan palveluita sekä saada heidät kiinnit-
tymään yhteiskuntaan. Keskustelemme asiakkaan kanssa jälkihuollon päättyessä, mitä hän olisi toivonut tehtävän eri tavoin 
tai millä tavoin hän haluaisi parantaa meidän toimintaamme. Jälkihuollon käyttöön on tehty kyselylomake, jonne kertyy tietoa 
asiakkaan kokemuksista sijaishuollossa ja jälkihuollossa. 
 
Motivoimme asiakasta huolehtimaan itsestä ja tarjoamme mahdollisuuden keskustelulle asiakkaan ehdoilla. Korostamme, että 
asioita voi ja kannattaa hoitaa.  
 
 
 
SYRJINNÄN JA VÄKIVALLAN VASTUSTAMINEN 



 

3 

Puutumme systemaattisesti fyysiseen ja psyykkiseen väkivaltaan ja toimimme aktiivisesti väkivaltaa vastaan. Jokaisen tulee 
kunnioittaa asiakkaiden oikeutta turvalliseen asiointiin ja henkilökunnan oikeutta turvalliseen työskentelyyn.  
 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 
Asiakas päättää itse asioistaan. Emme tuomitse ”itse aiheutettuja ongelmia” ja olemme apuna myös niissä negatiivisissa seu-
rauksissa, joita asiakkaan ei-toivottu toiminta aiheuttaa. Asiakas määrittää itse avun tarpeensa. Tuemme asiakkaan omaeh-
toista selviytymistä. 
 
Lastensuojelussa toimintaa määrittelee lastensuojelulaki. Jälkihuollon vastaanottaminen on vapaaehtoista ja jälkihuollossa toi-

mintaa määrittelee lastensuojelulain § 75 ja § 76, joissa on määritelty asiakkaan oikeus jälkihuoltoon.  

 
ASIAKKAAN YKSITYISYYS 
Noudatamme luottamuksellisuutta ja salassapitovelvoitetta. Asiakkaiden henkilökohtaiset asiat pysyvät siinä piirissä, joka asi-
akkaan kanssa sovitaan eikä asiakkaan asioissa oteta yhteyttä muihin tahoihin kun yhdessä sovittuihin ilman erillistä suostu-
musta.  
 
Lastensuojelulaki antaa kuitenkin joissakin tapauksissa valtuudet toimia myös ilman suostumusta, mikäli lapsen etu tai tilanne 
sen vaatii. (Asiakaslaki 18 § ja 20 §, Lsl 25 d§)  
 
Turun kaupunkistrategiassa (www.turku.fi/2029) toimintalupauksia ovat: 
1) Asukas- ja asiakaslähtöisyys. Arvostamme asukkaitamme ja asiakkaitamme. Tarjoamme laadukkaita ja helposti saatavia 
palveluja hyvällä asenteella. Kehitämme kaupungin palveluita ammattitaitoisesti yhdessä asukkaittemme, asiakkaittemme ja 
kumppaniemme kanssa. 
2) Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassamme ja 
kannamme vastuumme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä sekä tulevista turkulaisista. Teemme päätöksiä perustuen 
parhaaseen käytössä olevaan tietoon ja päätöksentekomme on johdonmukaista ja läpinäkyvää. Edistämme erilaisuuden hy-
väksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa. 
3) Uudistuminen ja yhteistyö. Uudistamme toimintaamme aktiivisesti ja arvostamme osaamista. Haluamme olla uutta luovia 
rohkeita edelläkävijöitä. Teemme yhteistyötä kaikilla tasoilla. Yhteistyömme perustuu arvostukseen, avoimuuteen ja luottamuk-
seen. Haluamme menestyä yhdessä. 
Turun kaupunkistrategiaa täydentää hyvinvointia ja aktiivisuutta luova kaupungin hyvinvointiohjelma. 

 
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 

Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti 

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

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

Ammattieettiset velvollisuudet (laki sosiaalihuollon amattihenkilöistä 817/2015 §4) 

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, 
yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin li-
sääminen. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilön velvollisuutena on noudattaa ammattitoiminnassaan, mitä sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä asiakastietojen käsittelystä säädetään. 

 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. 
Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asi-
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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. Val-
miussuunnitteluun sisältyy myös sähkökatkoksiin ja käytössä olevien tietojärjestelmien käyttökatkoihin varautuminen ja ohjeis-
taminen. 
 
Vahtimestari järjestää viraston turvallisuusperehdytyksen kaikille työntekijöille.  
Työssä esiintyviä riskitekijöitä pyritään vähentämään ennakolta ja puuttumaan epäkohtiin, järjestämällä henkilöstölle ja esimie-
hille aiheesta koulutusta ja tekemällä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten työsuojelu ja turvallisuussuunnittelija ym. kanssa 
yhteistyötä. Turvallisuusasiat huomioidaan myös koulutussuunnitelmassa ja perehdytyksessä. 
 
Vaarat ja haitat – ohjelman mukainen selvitys päivitetään vuosittain toimialan antaman aikataulun mukaisesti, seuraava päivitys 
3/2018 loppuun mennessä. 
 
Turun kaupungin henkilöstön turvallisuutta kehitetään yhdessä Työsuojelutoimikunnan kanssa. Kaikki työtapaturmat raportoi-
daan ja niitä käsitellään tulosalueiden johtoryhmissä. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia seurataan työterveyshuollon toimesta 
mm. työpaikkaselvitysten avulla. 
 
Jokainen hyvinvointitoimialan työntekijä vastaa asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisesta omassa työssään. 
 
Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä työntekijöiden kanssa käydään läpi salassapitoa koskevat 
säännökset ja otetaan allekirjoitus sitoumukseen salassapitoa koskevien säännösten noudattamisesta. 
 
 

 
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 viikoittaisissa työ-
paikkakokouksissa tai tarvittaessa heti omalle esimiehelle, joka ottaa asian esille työpaikkakokouksessa.  

 
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. 



 

5 

 

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 toimittaa 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? 

 
Ne otetaan viipymättä puheeksi esimiehen kanssa ja käydään läpi työpaikkakokouksissa. Toimintaa koskevat muutosehdotuk-
set käsitellään ja toteutettavat muutokset kirjataan muistioon sekä tarvittavassa laajuudessa toimintaohjeisiin. 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 

 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 
 
Esimies huolehtii henkilöstön tiedottamisesta ja yksikön turvallisuusohjeistuksen päivittämisestä. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

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? 
Koko henkilökunta 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Johanna Lundén jälkihuollon sosiaaliohjaaja ja Tytti Mäkinen jälkihuollon johtava sosiaalityöntekijä p.02/2626 139 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 
Suunnitelma päivitetään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 

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? 
 
Sekä henkilökunnan toimistotilojen että asiakastilojen ilmoitustauluilla. Näkyvillä myös Turun www-sivuilla. 
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
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? 
 
Sosiaalihuollon palvelun piiriin voi hakeutua sekä oma-aloitteisesti että lähetteellä. Sosiaalihuoltolain 36 § mukaan  
”Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henki-
löstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada 
palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.” 
Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omai-
sensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Asiakas saa kutsun sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsääntöisesti 
postitse. Mikäli tarpeen, arviointi voidaan tehdä myös kotona tai muussa viranomais- tai palveluyksikössä monialaisena yhteis-
työnä. 
Jos henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista. Palvelutarpeen arvi-
ointi sisältää: 
1) yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta; 
2) sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä; 
3) asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa 
ole ilmeistä estettä;  
4) asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n mukaisen omatyöntekijän tarpeesta. 

Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon 

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän luvun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tar-
koitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena ta-
pahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lap-
seen yksin. 

Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. 

Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoite-
tun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestä-
miseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. 

 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
Asiakas on itse mukana määrittämässä tarvitsemiaan palveluita ja asiakassuunnitelmaa laadittaessa. Asiakkaan suostumuk-
sella hänen läheisverkosto kartoitetaan siltä osin, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan 
tukemiseen. Läheiset voidaan kutsua mukaan palvelutarpeen arviointiin, mikäli asiakas on ilmeisen kykenemätön vastaamaan 
omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan ja tieto on välttämätön palvelutarpeen selvittämiseksi tai tieto on 
tarpeen lapsen edun vuoksi.  
Toiminnassa korostetaan osallisuutta ja valinnanvapautta, yksilöllisyyttä (henkilökohtaistaminen) ja asiakasnäkökulmaa. 
Oma-aloitteisuuteen kannustetaan ja painotetaan asiakkaan vastuuta omien asioidensa hoidossa. 
Pyritään sellaiseen suunnitelmaan, jossa toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat asiakkaan ja hänen läheistensä hyvin-
voinnin, asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistumisen sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, tarpeisiin 
nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen, mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan, 
kielellisen, kulttuurisen sekä uskonnollisen taustan huomioimisen, toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan 
koulutuksen, väylän työelämään sekä osallisuutta edistävän toiminnan sekä asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja yhteistoi-
minnan asiakkaan kanssa. 
Vastuu asiakkaasta huomioidaan suunnitelmassa myös rajapinnoilla (saattaen vaihdettava): hyvin toimiva asiakasprosessin 
kokonaisuus, asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen tarkastelu. 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Asiakkaalle laaditaan lain lsl 75§ mukainen asiakassuunnitelma. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
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Sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelma on aina määräaikainen ja siihen kirja-
taan asiakkaan tarvitsemat palvelut / tavoitteet. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti ja arvioidaan miten tavoitteet ovat 
toteutuneet.  
Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan sosiaalinen verkosto, asuminen, koulutus- ja työkokemus, taloustilanne ja terveyden-
tila (perussairaudet, lääkitykset, päihteiden käyttö jne). Asiakkaan kanssa käydään läpi olemassa olevat palvelut / hoitosuhteet 
ja arvio palveluiden tarpeesta. Kartoitetaan asiakkaan voimavarat ja elämän tärkeät asiat sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja 
unelmat 
Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma jonka tavoitteina mm voi olla suunnitelma ensisijaisten etuuksien piiriin pää-
seminen esim. työharjoittelulla tai koulutuksella, kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen, päihdekuntoutukseen hakeutuminen, 
ajan varaaminen sairaanhoitajalle / lääkärille, elämäntilanteen tarkempi selvittäminen ja seuraaminen. Tämän pohjalta toteu-
tetaan suunnitelmallinen sosiaalityö ja tilanteen seuranta. Toiminnoissa on aina otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja 
mielipiteet. 
Tarvittavat tiedot hankitaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Asiakkaalle on myös ilmoitettava, mistä ja mitä häntä koskevia 
tietoja voidaan hankkia ilman hänen suostumustaan. Asiakkaalle on myös kerrottava, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, 
mihin niitä käytetään sekä mihin säännönmukaisesti luovutetaan. 
 
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
Ajantasaisella ja asianmukaisella dokumentaatiolla tai sisäisellä tietojen vaihdolla asiakirjojen kirjaamis- ja salassapitosäädök-
siä noudattaen. 
 

 

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? 
 
Asiakas päättää itse asioistaan. Emme tuomitse ”itse aiheutettuja ongelmia” ja olemme apuna myös niissä negatiivisissa seu-
rauksissa, joita asiakkaan ei-toivottu toiminta aiheuttaa. Asiakas määrittää itse avun tarpeensa. Tuemme asiakkaan omaeh-
toista selviytymistä. Tavoitteisiin päästään muun muassa tasavertaisella keskustelulla asiakkaan tarpeista 
ja mahdollisuuksista, vastavuoroisella dialogilla, asiakkaan asiantuntemuksen huomioimisella 
ja resurssien hyödyntämisellä kollektiivisesti. Asiakkaita pyritään aktiivisesti ottamaan mukaan 
osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen mm. järjestämällä asiakasraateja (ensimmäinen parhaillaan käynnissä keväällä 
2017). Kehittämisaloite voi tulla myös asiakkailta. 
 
 
 

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 sosiaalitoimistossa asioidessaan käyttäydyttävä asiallisesti muita asiakkaita ja henkilökuntaa kohtaan. Väkival-
taiseen käytökseen puututaan.  

 
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 
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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? 
 
Asiakas voi lähettää muistutuksen hyvinvointitoimialan kirjaamoon tai yksikön esimiehelle, joka toimittaa muistutuksen kirjaa-
moon. Yksikön esimies ei yksin anna vastausta muistutukseen vaan asia käsitellään esimiestä ylemmällä taholla ja esimie-
heltä pyydetään lausunto asiasta.  
 
Asiakkaan taholta työntekijään tai toisia asiakkaita kohtaan kohdistunut epäasiallinen käytös johtaa keskusteluun, jossa asiat 
yritetään ratkaista.  
 
Tuetussa asumisessa vaara- ja uhkatilanteet kirjataan ja käsitellään työsuojeluohjeistuksen mukaisesti. Kotikäynnit tehdään 
parityöskentelynä, mikäli tilanne niin vaatii. 
Työtiimin ja esimiehen konsultaatio ovat käytössä tarvittaessa 
 

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? 

 
Turun kaupungilla on yhtenäinen palautepalvelu ja -tietokanta, johon kirjautuu kaikki asiakkailta ja omaisilta tullut palaute. 
Palautteen antajalle vastataan, mikäli hän jättää yhteystietonsa. Palvelun pääkäyttäjät seuraavat ja varmistavat että palauttei-
siin vastataan. 
Asiakkailla on käytössä myös palautelaatikko ja mahdollisuus jatkuvasti suoraan sanalliseen palautteeseen. Suorat palautteet 
käydään läpi työpaikkakokouksissa ja viedään tarvittaessa palautepalvelu -tietokantaan. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Turun palautepalvelu -tietokannasta luodaan raportit toimialajohdolle, joka ottaa johtoryhmissä tms. elimissä kehityskelpoiset 
ehdotukset jatkokäsiteltäväksi. Saatuja palautteita ja niihin annettuja vastauksia seurataan.  

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
Yksikön esimies Tytti Mäkinen 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sari Huusko  p.02 2626171 / 040 8372013 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

      
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
Asiallisesti ja mahdollisimman nopeasti ilman tarpeetonta viivettä. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
Tavoiteaika on 14 vrk. Usein asia kuitenkin vaatii huolellista selvittelyä lausuntopyyntöjä eri tahoilta. 
 

 
 
 



 

9 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

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

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

      
 

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

Ravitsemus 

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

Asiakasta ohjataan hakemaan toimeentulotukea, mikäli hänen ei katsota pärjäävään ensisijaisten etuuksien tur-
vin.  

Hygieniakäytännöt 

 
 
 

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? 

Asiakkaita ohjataan hakeutumaan tarvittaviin julkisen terveydenhuollon palveluihin tai mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
pariin (A-klinikka, päihdepsykiatria). Hoidon saatavuudesta ja soveltuvuudesta voidaan konsultoida mainittuja tahoja.  
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Pyritään varmistamaan tarkoituksenmukaisten hoitokontaktien säilyminen ja palvelutarvetta vastaavan palvelun saanti. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
Yksikössä ei ole terveydenhuollon henkilöstöä.   
 

Lääkehoito 
 

 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
Yksikössä ei toteuteta lääkehoitoa. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

- 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

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

 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 
Yhteistyötä ja verkostoitumista harjoitetaan asiakaslähtöisesti muiden palveluntuottajien kanssa. Pidetään huoli siitä, että 
salassapitovelvoite toteutuu ja että tietoja asiakkaan asioissa vaihdetaan hänen luvallaan ja valtuutuksellaan. 
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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 kilpailutetaan hankintalain säädösten mukaisesti ja 
palveluntuottajat täyttävät valvontaviranomaisten vähimmäisvaatimukset. Alueellisten ja valtakunnallisten valvontaviran-
omaisten (AVI, Valvira) kanssa tehdään tarvittavaa yhteistyötä, kun palveluntuottajia koskeviin muistutuksiin, kanteluihin tms.  
vastataan.  
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

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? 
Asiakasturvallisuuden parantaminen edellyttää jatkuvaa keskustelua ja reflektointia toimintakäytäntöjen suhteen. Toimiti-

loissa on olemassa pelastussuunnitelma ja henkilökunnalle on laadittu turvallisuusopas. 

Henkilöstö 

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

 

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

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?  

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

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 mukaiset pätevyydet ja pyritään rekrytoimaan työn laatu ja 
vaatimukset huomioiden parhaat mahdolliset työntekijät. 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kannalta tarkoituksenmu-
kainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu kelpoisuus, ellei muu-
alla laissa toisin säädetä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen 
arvioinnin tekemisestä vastaavalla viranhaltijalla on oltava mainitun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 
 

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? 
Henkilöstö ja esimies yhdessä perehdyttävät uuden työntekijän työn sisältöihin.  
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
Käytössä on organisaation omat keskitetyt koulutukset. Lisäksi hyödynnetään paikallista ammatillista koulutustarjontaa. 
 



 

11 

Toimitilat 

 

Tilojen käytön periaatteet 
Toimintayksikössä on asiakasvastaanottotilat/-huoneet, asiakkaille ja henkilöstölle erilliset WC-tilat, henkilöstön keittiö- ja 
ruokailutilat sekä kokous- ym. toimistohuoneita ja varastotiloja. Vahtimestari opastaa asiakkaat vastaanotolle ja muihin asia-
kastiloihin. Asiakkaita, työntekijöitä tms. yksityisyyden suojaa edellyttäviä asiapapereita säilytetään lukittujen ovien takana. 
Henkilökunta vastaa oman työpisteensä asianmukaisuudesta ja siisteydestä siltä osin kun se ei ole siivouspalveluiden vas-
tuulla. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
Toimistosiivous on hankittu kunnan konsernihallinnon toimesta ostopalveluna.  

Teknologiset ratkaisut 

 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 
Apuna turvallisuuden varmistamisessa on vahtimestari ulko-ovella, joka tarkistaa onko asiakkaalle varattu aika sosiaalityön-
tekijälle. Turvallisuuskäytännöt käydään henkilökunnan kanssa säännöllisesti läpi turvallisen työskentelyn ja asioinnin takaa-
miseksi. Asiakasvastaanottohuoneissa on pako-ovet ja hälytys vahtimestarille. 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 
Vahtimestarien kanssa on sovittu menettelytavat hälyttämiseen ja hälytysten kuittaamiseen.   
 

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? 

Yksikössä ei ole käytössä terveydenhuollon laitteita tai tarvikkeita. Asiakkaita ohjataan hakemaan apua laitteiden tai apuväli-
neiden hankinnassa terveydenhuollon kautta. 
 

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. 
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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. 
 

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? 
Asiakastietoja dokumentoidaan Effica -asiakastietojärjestelmään. Paperiset asiakastiedot säilytetään lukituissa toimistohuo-
neissa ja arkistotiloissa. 
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 
Työntekijöiden kanssa on käyty läpi Turun hyvinvointitoimialan yleiset tietoturvamääräykset. Työntekijät ovat allekirjoittaneet 
tietoturva- ja vaitiolositoumuksen. 
 

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

Turun kaupungin nettisivuilla 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Tytti Mäkinen p. 0503967160 

 

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta 
 
Huomiota on syytä kiinnittää myös asiakkaiden eli nuorten kokemaan laatuun: siihen, vastaako palvelu tarpeita ja odotuksia 
Henkilökunta ja toiminnasta vastaavat oppivat arvioimaan omaa toimintaansa ja puuttumaan havaittuihin epäkohtiin välittö-
mästi yhteisesti sovituilla menettelytavoilla. Pohjana toiminnalle on yksikön arvoperusta ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen. 
Omavalvontasuunnitelma pohjautuu yksikön perustehtävään ja sen toteutumiseen. Asiakaslähtöinen palvelujen suunnittelu, 
asiakkaan asiallinen kohtelu ja asiakaspalautteet olivat osana asiakkaan oikeusturvan toteutumista ja toiminnan laadunhallin-
taa sekä kehittämistä. 
Konkretisoidaan mitä hyvä laatu tarkoittaa omassa yksikössä ja mitä seikat ovat asiakkaiden/omaisten mielestä tärkeitä. Näi-
den pohjalta määritellään tavoitetaso ja kehittämiskohteet, vastuut ja seuranta. Henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimin-
taansa ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Yksikössä vallitsee avoin keskustelukulttuuri ilman syyllistämistä. Henkilökunta kuu-
lee asiakkaita ja omaisia sekä ottaa palautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Esimies vie asioita eteenpäin ja vastaa 
toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi on liitetty osaksi toiminnan itsearviointia ja muuta arviointia. 
Omavalvontasuunnitelma toimii myös perehdyttämisen ja toiminnan kehittämisen työvälineenä.  
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

16.1.2018 

 

Allekirjoitus 
 
Tytti Mäkinen 

 
  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammais-
ten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

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

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

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

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

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

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

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

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

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

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 

- Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

 
 
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. 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

