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

Kehitysvammisten asumispalvelut; ikääntyvien kehitysvammaisten ryhmäkoti,  
kymmenen asiakaspaikkaa 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Helsinginkatu 13 B 48 
 

Postinumero 

20500 

 

Postitoimipaikka 

TURKU 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Lea Kopposela 
 

Puhelin 

040 6748 048 

 

Sähköposti 

lea.kopposela@turku.fi 
 

 

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 
 

Toiminta-ajatus 
 
Kotiranta on ikääntyvien kehitysvammaisten ryhmäkoti ja toiminta on autettua asumista, jossa apu on 
asukkaiden saatavilla ympäri vuorokauden. Jokaisella asukkaalla on oma 25m vuokra-asunto, mutta 
keittiö- ja oleskelutilat ovat yhteiset. Toiminta lähtee asukkaiden yksilöllisyyden ja omien voimavarojen 
huomioimisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisesta kuntouttavia toimintatapoja käyttäen. Kotiranta tarjoaa 
turvallisen ja viihtyisän kodin kehitysvammaisille henkilöille.  
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Turun kaupungin visio vuoteen 2029: 
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jos-
sa 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 
- toimintamme lähtee asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista niin, että asiakkailla on hyvä ja turvallinen 

olla. Asiakkaat huomioidaan yksilöinä; omat kodit ja oma yksityisyys,  oman näköinen elämä, 
heidän kehitystasonsa ja ikänsä otetaan huomioon  

- kohtelemme asiakkaitamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, arvostamme asiakkaidemme mie-
lipiteitä ja itsemääräämisoikeutta 

- olemme asiakkaidemme kanssa avoimessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa, jossa toteutuu 
vastavuoroisuus, kuunteleminen ja halu ymmärtää 
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Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

- ammatillisuus 
- toimimme kestävän kehityksen mukaisesti ekotukihenkilöiden opastuksella ja tavoitteenamme 

on tehdä asiat kerralla kunnolla ja oikein 
- kunnioitamme asiakkaitamme ja heidän toiveitaan oman näköisestä elämästä  

 
Uudistuminen ja yhteistyö 

- henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan mm. lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 
- henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 
- olemme avoin, keskusteleva ja asianmukaista informaatiota jakava yhteistyökumppani 
- teemme yhteistyötä asukkaiden omaisten, läheisten ja muiden sidosryhmien kanssa 

 
 

 

 

RISKINHALLINTA 
 
 

Kehitysvammaisten asumispalveluissa pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua 

heikentäviä tekijöitä. Riskitekijöitä liittyy eri työvaiheisiin ja niitä syntyy toiminnan eri osatekijöistä.  

Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 

- hoidon ja palvelun riskit 

- lääkehoidon riskit 

- tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

- tietosuojaan liittyvät riskit 

- henkilöstöön liittyvät riskit 

- asukkaiden aiheuttamat riskit 

- ulkopuolisten aiheuttamat riskit 

Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja läheltä piti - 

tilanteita Haipro -ohjelman sekä Vaarat ja haitat kartoitusten avulla. Ilmoituksia analysoimalla tunniste-

taan toiminnan kriittiset kohdat ja toimintatavat joihin tulee puuttua. 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat: 
- vaarat ja haitat ohjelma  
- HaiPro (potilasvahinkoilmoitus, läheltä piti -tilanteet ja vahingot) 
- lääkehoidon vaaratilanteiden ennaltaehkäisy/lääkehoitosuunnitelma/lläkehoidon osaamisen 

varmentaminen 
- turvallisuus-, alkusammutus- ja pelastuskoulutukset henkilöstölle 
- rekrytointi (koulutus ja työkokemus ym. varmentaminen) 
- perehdytyskansio 
- uuden työntekijän työhöntulotarkastukset ja säännölliset terveystarkastukset 
- tietoturvaosaaminen (mm. tietoturvatesti Navisec, tietoturvasitoumus) 

- henkilökunnan informointi ja koulutus sekä toiminnan osa-alueisiin liittyvien erilaisten testien     

hyväksyttävä suorittaminen (lääkelupa, hygieniapassi jne.) ovat tärkeässä osassa riskien ennal-

taehkäisyssä 

- tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen 
- sijaisjärjestelyt  
- asukkaisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy: (Love, HaiPro, lakisääteiset täydennyskoulutukset, 

raportointi ja tiedonkulku, asiakastietojärjestelmän, Effican, käyttö)  
- yhteistyö ja avoin vuorovaikutus omaisten ja muiden toimijoiden kanssa 
- ruokahuollon omavalvontasuunnitelma 
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Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii 
aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunni-
telman 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, toteuttami-
seen ja kehittämiseen. 
 

 

Riskien tunnistaminen 
 

 
- Vaarat ja haitat -ohjelma  
- raportointi heti kun epäkohta tai vaaratilanne havaitaan 
- HaiPro-ohjelman käyttö, jokainen täyttää, kun havaitsee laatupoikkeamat, läheltä piti – tilanteet, 

riskit ja epäkohdat 
 
 

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. 
 

 

Haipro- ohjelmaan tehdään haittatapahtumista ja läheltä piti - tilanteista ilmoitus, jonka jälkeen esimies 
tai muu yksikössä nimetty työntekijä käsittelee tapahtuman järjestelmään. Tapahtuma käydään läpi yk-
sikön palavereissa ja kirjataan mitä toimenpiteitä sen pohjalta tehdään. 
 
Yksikössä järjestetään asukaspalavereita, joissa keskustellaan epäkohdista asukkaiden näkökulmasta.    
 

 

Korjaavat toimenpiteet 
 

 

Laatupoikkeamista, läheltä piti - tilanteista ja haittatapahtumista keskustellaan  ja mietitään miten toi-
mintaa tulee muuttaa, jotta nämä tilanteet voidaan jatkossa ennakoida ja välttää. 
 
Työ- ja menettelyohjeiden muutoksella pyritään toteutuneiden epäkohtien ja riskien minimointiin.  
Epäkohtien korjaus on osittain perehdyttämistä, koulutusta ja asioiden varmistamista sopimuksin. 
 
 

 

Muutoksista tiedottaminen 
 

Henkilökuntaa informoidaan korjaavista toimenpiteistä yksikön palavereissa sekä tarvittaessa kirjallises-
ti ja lisäksi huolehditaan kirjallisten toimintaohjeiden päivittämisestä. 
 
Uusista toimintatavoista järjestetään tarvittaessa  perehdytystä tai koulutusta.  
Muutoksista ja uusista toimintatavoista tiedotetaan niitä koskeville yhteistyötahoille. 
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OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

 

Kehitysvammisten asumispalvelujen omavalvontasuunnitelman pohjatyö tehtiin eri yksiköiden työnteki-
jöistä ja esimiehistä kootussa työryhmässä. Jokainen yksikkö on kirjannut  työryhmän tekemän pohja-
työn jälkeen yksikköönsä tiedot lomakkeeseen. 
 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Lea Kopposela 
puh. 040 674 8048 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa, jos toiminta muuttuu. 

 
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. 
 

 

Kotirannan omavalvontasuunnitelma on yksikön käytävällä sijaitsevalla ilmoitustaululla. 
 

 
 
 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 
 
Palvelutarpeen arviointi 
 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

 

Asiakassuunnitelma 
 

 

Asiakasuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti omaisten tai läheisten sekä toimin-
tayksikön henkilökunnan kanssa. Suunnitelmassa selvitetään asiakkaan toimintakykyä; hänen vah-
vuuksiaan sekä avun sekä ohjauksen tarpeita. Lisäksi mietitään asumiseen ja omatoimisuuteen liittyviä 
tavoitteita ja selvitetään asiakkaan omia toiveita asumiseen ja muuhun toimintaan liittyen. 
 
Ohjaajat kirjoittavat noin puolivuosittain yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tämä otetaan huomioon 
suunnitelmaa arvioitaessa.  
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Asiakassuunnitelma sekä Kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma löytyvät asiakastietojärjestelmästä (Effi-
ca). Myös uudet työntekijät perehdytetään asiakaskohtaisiin suunnitelmiin.  
 

 
Asiakkaan kohtelu 
 

Kohtelemme asukkaita kunnioittavasti, kauniisti ja loukkaamatta.Jokainen asukas on arvokas eikä hä-

nen koulutuksensa, ammattinsa tai sairautensa vaikuta hänen kohteluunsa. Epäsopiva käytös asukkai-

ta, omaisia, asukkaiden läheisiä ja työyksikössä työskenteleviä, opiskelevia tai vierailevia kohtaan ei ole 

sallittua ja siihen puututaan. Jokaisen yksikössä työskentelevän on kiinnitettävä huomioita siihen, miten 

asukkaille puhutaan tai miten heistä puhutaan.  

 
Sanallinen (esim. kiroilu) tai fyysinen (esim. kovakourainen ote) epäsopiva käytös on peruste suulliselle 

tai kirjalliselle varoitukselle.  

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen: 
 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja 
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hä-
nen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävä-
nä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palve-
lujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Kehitysvammalakiin on lisätty itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja sen rajoittamisen edellytyksiä 
koskevat säännökset. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016) 
tuli voimaan 10.6.2016. Saman-aikaisesti lainmuutoksen kanssa tuli Suomen osalta voimaan vammais-
ten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja. 
 
Erityishuolto on järjestettävä ja erityishuollossa olevaa henkilöä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmis-
arvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Erityishuoltoa 
toteutettaessa on otettava huomioon erityishuollossa olevan henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yksi-
lölliset tarpeet. Erityishuollossa olevalle henkilölle on turvattava mahdollisuus osallistumiseen ja vaikut-
tamiseen omissa asioissaan. Hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja turvalli-suuttaan on ylläpidettävä ja 
edistettävä.  
 
Erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla tuetaan 
ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. 
 
 

 

Asukas saa esittää omia toivomuksia asiakassuunnitelman teon yhteydessä ja hänen toiveensa ja mie-
lipiteensä otetaan huomioon. Asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, hänellä on oikeus (omien 
kykyjensä mukaisesti) päättää omista asioistaan. Asukkailla on oma koti ja sitä kunnioitetaan, jokaisella 
on oikeus omannäköiseen elämään. Asukkaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja ohjaukseen. 
 
 

 
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. 
Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
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Kehitysvammalakiin (381/2016) on lisätty rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset 
säännökset. Erityishuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisymmärryksessä erityishuollossa olevan hen-
kilön kanssa. Erityishuollossa voidaan käyttää 42 f—42 n §:ssä tarkoitettuja rajoitustoimenpiteitä aino-
astaan silloin, kun laissa säädetyt rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat yleiset edellytykset ja kutakin 
rajoitustoimenpidettä koskevat erityiset edellytykset täyttyvät.  
 
Rajoitustoimenpiteiden käytön yleiset edellytykset ovat:  
1) erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä 
ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia;  

2) rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä tai turvallisuutensa taikka mui-
den terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän omaisuusva-hingon ehkäisemiseksi; 
ja  

3) muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä.   
 
Rajoitustoimenpiteen käytöstä erityishuollon toimintayksikössä päättää henkilö, jolla on siihen laissa 
säädetty toimivalta. Rajoitustoimenpiteestä päätetään laissa säädetyssä menettelyssä ja rajoitus-
toimenpiteiden käyttö kirjataan asiakas- tai potilasasiakirjoihin säännösten mukaisesti. Osasta rajoitus-
toimenpiteitä on tehtävä lain mukaan kirjallinen päätös, joka on valituskelpoinen. 
 
Kotirannassa edistetään rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten ja kuntouttavien toimintatapojen käyttöä. 
Asukkaiden itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tuetaan ja edistetään jokaisen asiakkaan 
yksilölliset taidot ja vahvuudet huomioiden.  
 

Asukkaiden tulee myös noudattaa Kotirannan sekä taloyhtiön voimassa olevia sääntöjä.  
Kunkin asukkaan tulee kunnioittaa muita asukkaita sekä työntekijöitä. 
 

 
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. 
 

 

Toimintamalleista keskustellaan ja uusia työntekijöitä perehdytetään asiallisen kohtelun periaatteisiin. 
Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle (ilmoitus työssä havaitusta epäkohdasta –lomake) 
ja tarvittaessa Valviraan. Tapahtuneesta keskustellaan asianomaisten kanssa, työyhteisössä ja tarvitta-
essa omaisen kanssa. Epäasialliseen kohteluun puututaan, huomautetaan ja annetaan tarvittaessa 
kirjallinen varoitus.  
 
Vakavista haittatapahtumista ja vaaratilanteista ilmoitetaan omaisille ja tarvittaessa niistä keskustellaan 
omaisten kanssa. Haittatapahtumat ja vaaratilanteet kirjataan aina asiakastieto-  ja  HaiPro järjestel-
mään ja niistä keskustellaan yksikön palavereissa sekä mietitään ratkaisuja miten vastaavat tapaukset 
olisi estettävissä. 
 

 

Asiakkaan osallisuus 
 

 

Palautteen kerääminen: 
 

Asukkailta ja heidän omaisiltaan/läheisiltään kerätään asiakaspalautetta ja sitä voi antaa myös nimet-
tömänä. Säännöllisissä asukaskokokuksissa asukkaat voivat antaa palautetta suoraan työntekijöille.  
 
Jatkuvaa, välitöntä palautetta voidaan antaa myös sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla 
(www.turku.fi / Paikalla palaute- palvelu) tai paperisella palautelomakkeella sekä suusanallisesti (nämä 
palautteet kirjataan ylös ja lisätään sähköiseen palveluun). 
 

http://www.turku.fi/
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Asukastyytyväisyyskyselyllä kerätään palautetta ”hymynaama”-vastausvaihtoehdoin. Kyselyn toteutta-
vat sosionomiopiskelijat osana työssäoppimisjaksoja, haastattelemalla asukkaat henkilökohtaisesti.  

 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä: 
 

Palautteet käsitellään yksiköissä palautteen saavuttaessa. 
Toimintaa kehitetään ja arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa palautteiden perusteella. 
Nimellä tulleeseen palautteeseen vastataan joko suullisesti tai kirjallisesti sekä mahdollisimman nope-
asti.  
  
 
Asiakkaan oikeusturva 
 

 
Muistutuksen vastaanottaja 

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kirjaamo 
Yliopistokatu 30, 2. krs 
PL 670 
20101 TURKU 
 

 
Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 
 
Sari Huusko 
puh.040 837 2013 
 

- neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
- avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
- toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja 

aseman   kehitystä kunnassa 
- antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle 

 

 
Kuluttajaneuvoja: 
 
Kuluttajaneuvonta on maksuton julkinen palvelu, josta saa ohjeita ja apua kuluttajan oikeuksiin liittyvissä 
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. 
 

 
Muistutusten ja kanteluiden käsittely toimintayksikössä: 
 
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. Kanteluista selvitykset lähetetään 
edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, joka antaa asiassa päätöksen. Valvontapäätökset käy-
dään läpi ohjatun asumisen palavereissa ja toimintaa muutetaan päätöksen mukaan. 
 

http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/
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Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Tavoiteaika muistutusten käsittelyssä on 1kk. 
 

 
 
 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 
 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

 

Asukkaita ohjataan elämän eri osa-alueiden hallinnassa. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen 
selviytyminen arjessa. Asukasta tuetaan ja rohkaistaan hänen omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa 
kautta. 
 
Asuminen on mahdollisimman normaalia kotielämää, sisältäen kaikkia elämisen arkeen kuuluvia asioita. 
Asukasta tuetaan mm. kodinhoidossa, hankinnoissa, terveydestä ja henkilökohtaisesta hygieniasta huo-
lehtimisessa ja lisäksi asukasta ohjataan raha- ja toimeentuloasioissa.  Häntä ohjataan tarvittaessa hoi-
toon sekä varmistetaan, että annettuja hoito-ohjeita noudatetaan ja lääkehoidosta huolehditaa.  
 
Sosiaalisia suhteita kehitetään erilaisten yhteisten matkojen, lomien ja muiden yhteisten tapahtumien 
(teatteri, elokuvat, juhlat) kautta, ennenkaikkea yhteisen tekemisen ja ajanvieton kautta. Myös jokaisen 
asukkaan henkilökohtaisia ihmissuhteita kunnioitetaan ja tuetaan.   
 
Asukkailla on mahdollisuus liikkua vapaasti.    
 
Henkilökunta noudattaa työssään asukkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta. Asukasta 
ei passivoida esim. tekemällä asioita tai päätöksiä asukkaan puolesta. 
 

 

 

Ohjaamis- ja auttamismenetelmiä sekä tavoitteita kartoitetaan kunkin asukkaan kohdalla yksilöllisiä kun-
toutus- ja palvelusuunnitelmia sekä asiakassuunnitelmia tehtäessä.  Hoitajien tulee huolehtia suunni-
telmien arvioinnista ja päivittämisestä tarpeen mukaan.  Toimintaa kirjataan ylös ja toimintojen toteutu-
mista tarkkaillaan kunkin asukkaan kohdalla. 
 

 
 
Ravitsemus 
 

Asukkaille pyritään tarjoamaan monipuolista ruokaa. Lounaan ja päivällisen sekä elintarvikkeet toimittaa 
Arkea Oy voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Aamu- ja iltapalat valmistetaan itse. 
 
Tarvittaessa käytetään tehoruokavaliota tai ruoan koostumusta muuttavia aineita asukkaan ruoasta 
saatavaa ravitsemustasoa lisäämään.   
 
Ruokaluissa tarvittavia apuvälineitä käytetään, mikäli asukkaan toimintakyky sitä vaatii.     
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Hygieniakäytännöt 
 

Autettavat asukkaat pääsevät suihkuun vähintään kerran viikossa tai tarvittaessa useammin, lisäksi 
saunaan on mahdollisuus päästä kerran viikossa. Omatoimisesti toimivia asukkaita ohjataan ja neuvo-
taan henkilökohtaisen hygienian hoidossa. 
 
Asukkaiden vaippoja vaihdetaan tarvittaessa ja heitä avustetaan tarvittaessa myös wc -käynneissä. 
 
Hyvinvointitoimialan hygieniahoitajia konsultoidaan ja heiltä saadaan ohjeistusta mm. erilaisia poikkeus-
tilanteita varten ja tarvittaessa he kouluttavat hygienia-asioissa. 
  
Yksikössä noudatetaan Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hygieniaohjetta: Tavanomaiset varotoi-
menpiteet. 
 

 
Terveyden- ja sairaanhoito 

 

 
Henkilökunta seuraa asukkaiden terveydentilaa. Tarvittavat seurantatutkimukset hoidetaan säännöllisin 
väliajoin (mm. paino, verenpaine). Henkilökunta reagoi herkästi asukkaiden voinnin muutoksiin ja ne 
kirjataan asiakastietojärjestelmään.  
 
Terveydenhoidosta sekä sairaanhoidollisista toimenpiteistä vastaa terveyskeskus. 
 
Akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys päivystykseen ja kiireellisissä ensiaputilanteissa hätäkeskukseen.  
 
Asukkaan kuollessa tehdään tarvittavat kirjaukset asiakastietojärjestelmään. Yllättävän kuoleman olles-
sa kyseessä otetaan yhteys hätänumeroon ja toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asukkaan ar-
kistoitavat asiakasasiakirjat kerätään Hyton keskusarkistoon. Kuolemasta ilmoitetaan asukkaan omai-
selle. 
 
Hammashoito tapahtuu asukkaasta riippuen joko kunnallis- tai yksityissektorilla. 
 

 

Henkilökunta seuraa asukkaiden terveydentilaa päivittäin käytännön työssä, tarvittaessa käydään lääkä-
rissä. Lääkäri tekee tarkastuksen ja antaa ohjeet hoitoon/kuntoutukseen/ lääkitykseen liittyen. Hoitajat 
toimivat lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.   
 

 
Asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaaa asukkaan oma terveyskeskus/terveyskeskuslääkäri 
 

 
Lääkehoito 
 

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

 

 
Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on yhteinen lääkehoitosuunnitelma, jonka jokainen yksikkö täy-
dentää omilla tiedoillaan. Lääkehoitosuunnitelmaan tulee kaikkien työntekijöiden tutustua. Lääkehoidon 
suunnitelmasta vastaa vanhus- ja vammaispalvelujen ylilääkäri.  
 
Työyksikön esimies vastaa siitä, että lääkehoidon suunnittelu toteutuu käytännössä kaikilta osin turvalli-
sesti ja että kaikilla on tarvittava osaaminen ja lupa toteuttaa lääkehoitoa. Hoitajat suorittavat lääkehoi-
don osaamisen varmistamisen testin ja näytöt säännöllisesti. 
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Lääkehoidon suunnitelmaa tarkistetaan kerran vuodessa ja päivitetään tarvittaessa mm.  toimintatapo-
jen muuttaessa. Lääkehoidon poikkeamista ilmoitetaan aina Haipro järjestelmässä. Poikkeamat käsitel-
lään yksikössä.  
 

 

Yksikön asukkaiden lääkehoidosta vastaa asukkaan oma terveyskeskuslääkäri.  
 
Hoitajat huolehtivat että lääkekaapit ovat asianmukaisessa kunnossa ja kaapeissa ei ole vanhentuneita 
tai muuten tarpeettomia lääkkeitä. Yksi hoitajista toimii lääkevastaavana. 
 
Lääkkeet tilataan tilataan apteekista valmiiksi annosteltuna. Tarvittaessa annettavat tai kuurilääkkeet 
hoitaja antaa asukkaalle tai jakaa dosettiin.  
 

 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

 
Yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelunantajien kanssa sovitaan moniammatillisessa työryhmässä kuntoutus- ja palvelusuunnitel-
maa tehtäessä. Yhteistyötä tehdään mm. työtoiminnan ohjaajien, omaisten ja asukkaan muun sosiaali-
sen verkoston, terveydenhuollon ammattilaisten, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden asumisyksiköiden 
kanssa. 
 
Tiedonkulun välineinä käytetään mm. sähköpostia, puhelinta sekä Effica ja Pegasos asiakastietojärjes-
telmiä.  
 

 
Alihankintana tuotetut palvelut  
 

Kaupunkitasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimusen 
allekirjoittamiseeen liittyvät säännöt.  
 
Jokaisen yksikön on noudatettava näitä kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. 
Tavoitteena on avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen tavara-, palvelu- ja rakennushankinnoille. 
 
Yksiköiden hankinnat pitää tapahtua määritellyistä kilpailutetuista yksiköistä. 
Rahallisesti suuremmista hankinnoista tulee järjestää ohjeiden mukainen kilpailutus. 
 
Kaupungin intranetissä on keskitetystä nähtävillä kilpailutetut sopimukset niiltä osin kun kaikki 
kaupungin hallintokunnat voivat niitä hyödyntävät. Sieltä löytyvät niin tavara- kuin palveluhankintaan 
liittyvät tiedot sekä myös hankintoihin liittyviä ohjeistuksia. 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

Yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma, joihin on koottuna turvallisuuteen liittyvät asiat. 
Turvallisuus ohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden 
aiheuttamat seuraamukset. Lisäksi on toimintaohjeet kadonneen asiakkaan etsinnästä. 
Yksikköön on laadittu toimintaohjeet pitkän sähkökatkon varalta.  
 
Paloturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet ja paloturvatekniikka ohjeistus löytyvät taloyhtiön yhteisestä 
paloturvallisuussuunnitelmasta (> hälytys, evakuointi ja alkusammutus).  
Kiinteistössä on automaattinen palohälytysjärjestelmä, joka hälyttää suoraan palolaitokselle ja sieltä 
tullaan aina kuittaamaan/tarkastamaan palohälytys.Yksikössä on automaattinen sammutusjärjestelmä. 
 
Alkusammutuskoulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille. Asiakasturvallisuutta 
pidetään yllä henkilöstön säännöllisillä turvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla. Hoitajien tehtävä on tiedot-
taa ja neuvoa asukkaita turvallisuusasioissa. 
 
Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan myös laitteiden ja tarvikkeiden säännöllisellä huollolla. Henkilö-
kuntaa perehdytetään laitteiden käyttöön. Rikkoutuneet laitteet poistetaan käytöstä.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet).  
 

 
Henkilöstö 
 

 

- esimies (sosionomi AMK) yhteinen viereisen Koskikodin kanssa 
- viisi lähihoitajaa 
- yöhoito: viereisen Koskikodin hoitaja hoitaa myös Kotirannan valvonnan 
- vammaispalvelujen yksiköiden yhteinen sairaanhoitaja 3.9.2018 alkaen 

 

 

Sijaisia otetaan tarvittaessa korvaamaan vakituisen henkilöstön poissaoloja.  Koulutettujen ammattihen-
kilöjen puuttuessa sijaisuuksissa voidaan käyttää alan opiskelijoita tai alalle vaadittavaa muuta koulu-
tusta omaavia sijaisia.  
 

 
 
Henkilöstövoimavarojen riittävyysvarmistetaan: 
 

- työehtosopimuksen mukaisella työvuorosuunnitelulla ja huolehtimalla, että henkilöstöä on riittä-
västi asiakastilanteet huomioiden 

- mahdollistamalla jaksamista ja ammattitaitoa lisäävä työnkierto 
- vuosittain käytävillä kehityskeskusteluilla   
- tarvittavaa täydennyskoulutusta järjestämällä 
- varhaisen tuen toimintamallia toteuttamalla  

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet: 
 

Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Turun kaupungin rekrytointiohjetta. Lyhyempiin sijaisuuksiin 
esimies valitsee työntekijät. Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset päättää esimiehen esimies 
(vammaispalvelujohtaja). 
Työntekijän henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan koulu- ja työtodistukset sekä aina tarkistetaan 
pätevyys Valviran rekisteristä, kun kyseessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön rekrytointi. 
 

 
Haastattelussa käydään huolellisesti läpi työntekijän soveltuvuutta ja luotettavuutta. 



 

12 

 

 
Henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus 
 
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. 
 

 
Esimies vastaa perehdyttämisestä. Työntekijät huolehtivat työhön opastamisesta. Apuna perehtymises-
sä käytetään perehdytyskansiota ja perehdyttämiskaavaketta, johon perehdyttäjä ja perehtyjä kuittaavat 
allekirjoituksellaan läpikäydyt asiat. Yhdessä työskentelyllä/parityöskentelyllä perehdytään käytännön 
työhön. 
 
Tietosuojaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen uuden työntekijän on suoritettava verkkotentti ja tutus-
tuttava tietosuojamateriaaliin. Lisäksi uusi työntekijä allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen. 
 

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vammaispalvelujen koulutussuunnitelman mukaisesti osallis-
tutaan koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisia seurataan henkilöstöhallinnon järjestelmässä, tavoittee-
na on, että jokainen työntekijä saa täydennyskoulutusta vähintään kolme koulutuspäivää vuodessa,  
 
Kaupungin ja hyvinvointitoimialan omina koulutuksina järjestetään muun muassa ensiapu-, turvallisuus-, 
lääke-, palo- ja pelastuskoulutusta.  
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin sekä erilaisia verkkokoulutuksia hyödynnetään 
täydennyskoulutuksessa. Lisäksi henkilöstö voi anoa omaa ammattitaitoaan ja työtä kehittävään täy-
dennyskoulutuksiin pääsyä esimieheltä.  
 

 

Toimitilat 
 

Kotiranta sijaitsee Kotosalla säätiön senioritalossa (Lännen YH-asunnot), vuokratiloissa yht. 371 m2. 
Asukkailla on omat 25 m2 vuokra-asunnot, joissa on oma wc- ja suihku, mutta oleskelutilat ja keittiö 
ovat yhteiset. 
 

 

Asukkaat sisustavat huoneensa omilla huonekaluilla yhteistyössä omaisten kanssa tai saavat tarvitta-
essa siihen henkilökunnan apua.  
 
Asunnot ovat asukkaiden omia vuokra-asuntoja ja heidän yksityisyyttään kunnioitetaan;  asuntoihin ei 
mennä ilman asukkan lupaa, paitsi tilanteissa joissa se on välttämätöntä esimerkiksi sairaustapahtumat, 
vesivahingot tai muut asuntoa tai talon rakenteita vaurioittavat tilanteet.  
 
Ryhmäkodin asukkaat viettävät paljon aikaa yhteisissä tiloissa, jonne on helppo pääsy asiakkaiden 
omista huoneista. Pöydät ja huonekalut on sijoitettu siten, että asukkaat voivat seurustella ja istuskella 
ryhmissä tai katsoa televisiota yhdessä.  

 
Siivous ja pyykkihuolto  

 

Asukkaat vastaavat omien asuntojensa siivouksesta ja tarvittaessa he saavat siihen henkilökunnan 
apua ja ohjausta. Osalla asukkaista on käytössään palvelusetelit siivoukseen ja heillä käy ulkopuolinen 
siivooja. Yhteistilojen siivous on hankittu Palmia Oy:ltä. 
 
Asukkaat vastaavat omasta  pyykkihuollostaan henkilökunnan ohjauksessa tai avustuksella. Asukkailla 
on käytössä taloyhtiön pesutupa, jossa on pysyvä pyykkitupavaraus kaksi kertaa viikossa. Jokaisella 
asukkaalla on pyykkipäivä kerran viikossa. 
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Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

 
Kaikki Kotirannan nykyiset asukkaat ovat omatoimisesti liikkuvia. Liikkumisen ja omatoimisen selviyty-
misen apuvälineitä hankitaan asukkaiden henkilökohtaiseenkäyttöön apuvälinelainaamosta. Huolloista 
vastaa apuvälinelainaamo. 
 
Lääkintälaitteista käytössä on verenpainemittari ja  hoitosänky. Tiedot laitteista löytyvät lääkintälaitere-
kisteristä. Laitteiden huollosta vastaa Turun kaupungin hyvinvointitoimialan tekninen huolto. 
 
Apuvälineiden ja lääkintälaitteiden käyttöön tutustutaan ohjeiden ja tarvittaessa fysioterapeutin opastuk-
sella ja uusien laitteiden käyttöönotto tapahtuu laitteen valmistaja ohjeiden mukaisesti. 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 

Pirjo-Riitta Maunuvaara, puh. 040 6527986 
 

 

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

 
 

Koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus ja kaikkien tulee perehtyä tietosuoja-asioihin. Jokaisen 
työntekijän on suoritettava sähköinen tietoturvatesti (Navisec) ja allekirjoitettava tietoturvasitoumus. 
 
Tietosuojamateriaali löytyy Turun kaupungin sähköisistä tiedostoista ja perehdytyskansiosta.  
Tietosuojavastaava pitää rekisteriä henkilöstön tunnusoikeuksista muun muassa asiakastietojärjestel-
mäja sähköpostitunnuksista.  
 
Vammaispalvelujen tietosuojaseloste on nähtävissä asumisyksikön seinällä. 
 

Käytössä on Effica ja Pegasos asiakastietojärjestelmät. Kaikilla työntekijöillä on käytössä omat henkilö-
kohtaiset tunnukset. Jokainen työntekijä vastaa omasta kirjaamisestaan. Henkilökuntaa sitoo salassapi-
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tovelvollisuus. 
 
Opiskelijat eivät kirjaa itsenäisesti asiakastietoja. Opiskelijan työssäoppimista ohjaava hoitaja perehdyt-
tää opiskelijaa kirjaamiseen, opiskelija seuraa ohjaajan tekemää asiakastietojen kirjaamista järjestel-
mään. Tarvittaessa opiskelijalle haetaan käyttäjätunnukset asiakastietojärjestelmään, mikäli työssäop-
pimisjakson työtehtävät sitä vaativat. 
 

 

Tietosuoja- ja tietoturvavastaava  
 
Tietoturvasuunnittelija  
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 palavereissa ja huolehditaan, että toiminta on asianmukaista. 
 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. Omavalvontasuunni-
telmaa käytetään osana uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytystä. 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 

Paikka ja päiväys 

                                         Turku 25.9.2018  
 

Allekirjoitus 
 
                                                   Lea Kopposela 

 


