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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 
Toiminta-ajatus 
 

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

 

Turun kaupungin visio vuoteen 2029:  
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, 
jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä 
 
Mäntymäen perhetukikeskuksen toiminta-ajatus: 

 

Laadukkaiden kiireellisten ja avohuollon sijoitusten sekä tehostettujen kotiinpäin tehtävän työn työs-
kentely jaksojen tarjoaminen. Perheen tilanteen, toimintakyvyn ja dynamiikan arvionti ja lapsen äänen 
vahvistaminen perheessä sekä koko perheen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen lapsen 
onnistuneen kotiutumisen mahdollistamiseksi vahvistamalla yhteistyökumppanuutta vanhempien ja 
verkostoitumalla muden toimijoiden kanssa.  

Kaupunkitasoinen strateginen sopimus ohjaa arvoja ja toimintaperiaatteita.  

Kaupunkistrategian mukaiset arvot:  

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 
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 Uudistuminen ja yhteistyö 

 
Mäntymäen perhetukikeskuksen arvot ja toimintaperiaatteet: 
 

 asiakaslähtöisyys, 
asiakkaan kunnioittaminen ja tasavertaisuus  

 avoimuus ja läpinäkyvyys 

 vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus 

 suvaitsevaisuus 

 kumppanuus ja verkostoituminen  

 asiakkaiden osallistaminen: palvelujen yksilöllisyys, 
räätälöinti ja kehittäminen yhdessä asiakasperheiden 
kanssa 

 perhekeskeisyys: lähtökohtana lapsikeskeinen 
työskentely koko perheen kanssa, jossa lapsi on 
työskentelyn keskiössä 

 henkilökunnan osaamisen, luovuuden, ammatillisuuden 
ja työhyvinvoinnin sekä palveluiden jatkuva kehittäminen  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
RISKINHALLINTA 

 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. 
Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asi-
akkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyh-
teisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 

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. 
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 Riskien tunnistamisen, ennakoimisen ja ennaltaehkäisyn jatkuva vahvistaminen: 

 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen 

 Asiakaslähtöisyyden jatkuva kehittäminen 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien minimointi 

 Vaara- ja uhkatilanteiden ennakointi ja raportointi 

 Tietosuojaan liittyvien riskien hallinta 

 Turvallisen toimintaympäristön vahvistaminen 

(ensiapukoulutukset, alkusammutuskoulutukset, palotarkastukset, Vaarat- ja hai-

tat-ohjelman päivitykset,toimiva hälytysjärjestelmä, aktiivinen yhteys työterveys-

huoltoon) 

 

o Asiakastyöhön liittyvien riskien ennaltaehkäisy: 

o Asiakasperheiden kunnioittava, tasavertainen kohtelu ja itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen 

o asiakasperheiden osallistaminen, motivoiminen ja sitouttaminen perhetyöhön  

o Asiakastyön toimintatavat  

 tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttö 

 työn tavoitteiden ja sisältöjen suunnittelu yhdessä asiakasperheen ja vastuu-so-

siaalityöntekijän kanssa sekä verkostoituminen muiden perheen kannalta hyö-

dyllisten toimijoiden kanssa  

 työparityöskentely asiakasperhetapaamisissa 

 vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen mm. asiakaskokemusten perusteella  

o suunnitelmallinen ja läpinäkyvä dokumentointi (Effica-näkyvyys vastuusosiaalityönteki-

jöillä, perheet saavat lukea itseään koskevat kirjaukset) 

o Läheltä piti-tilanteet ja vaara-ja uhkatilanteet käydään läpi mahdollisimman pian tilantei-
den jälkeen ja pohditaan miten jatkossa voitaisiin ennaltaehkäistä vastaavat tilanteet 
 

    

 Henkilöstöön liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy: 

o Tehokkaat rekrytoinnit 
o Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla 
o Uusien vakituisten työntekijöiden työhöntulotarkastukset  

o Myönteiseen työilmapiiriin, yhteisöllisyyteen ja työhyvinvointiin panostaminen 

 

 

 

 
 

 
 

Riskien tunnistaminen 
 

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

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Henkilökunta ilmoittaa osastojen lähiesimiehille tai talon johtajalle. 
 
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 
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omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta. 
 

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

Vaara- ja uhkatilanteiksi koetut tilanteet kirjataan omalle lomakkeelle.Tilanteet käsitellään raportilla, 
osastopalavereissa tai yksikköpalaverissa. Tiedot arkistoidaan ja tilastoidaan. 
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? 

Käsitellään yhdessä ja etsitään keinoja ennaltaehkäistä tilanteet jatkossa.      
Talon yhteiset rakenteet palvelevat asioiden systemaattista käsittelyä ja pyrkimystä tilanteiden ennakointiin ja ennaltaeh-
käisyyn.  

Muutoksista tiedottaminen 

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

Muutoksista tiedotetaan henkilökunnalle yksikköpalavereissa, osastopalavereissa ja raporteilla. Asiak-
kaille ja asiakasperheille tiedotetaan tapaamisten yhteydessä. 
 

 
 

Riskien tunnistaminen 
 

Työntekijät ilmoittavat esimiehelle läheltä piti-tilanteista ja muista vaara- ja uhkatilanteista. Esimies käy 
tilanteet läpi keskustelleen ao. työntekijän kanssa ja ohjaa tarvittaessa työterveyshuoltoon.  
Riskien käsitteleminen 
 

Tilanteista täytetään vaara- ja uhkatilanne- lomake, joka lähetään työsuojeluvaltuutetulle ja sijaishuollon 
toimistopäällikölle. Esimies käsittelee tilanteen työntekijän kanssa ja tarvittaessa yksikkötasolla. 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 
 

Käydään keskustelua yksikkötasolla läheltä piti- tilanteista sekä vaara- ja uhkatilanteista. Mietitään vaih-
toehtoisia tapoja vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai vahvistetaan olemassaolevia käytäntöjä 
esim. osastojen välistä yhteistyötä. 
 

Osastoilla on käytössä perehdytysohjelma, jossa työn eri osa-alueet on jaettu eri ammattiryhmien teh-
täviksi. Osastoilla on lisäksi ajantasaiset perehdytyskansiot uusien työntekijöiden sekä sijaisten pereh-
dytyksen tueksi. 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 

Yksikön henkilökuntaa informoidaan muuttuneista toimintavoista yksikön palavereissa ja lisäksi tarvitta-
essa kirjallisesti. Tarvittaessa informoidaan myös yhteistyökumppaneita.  
 
 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

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

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
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Johtaja ja vastaavat hoitajat 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Sari Eskola, johtaja, 050 325 7772 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina jos toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

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? 

Laitoksen päärakennuksen aulassa ilmoitustaululla, osastojen perehdytyskansioissa ja Turun www-si-
vuilla. 
 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

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

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

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

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

Asiakkaat osallistuvat verkostopalavereihin ja perhetyön suunnittelupalavereihin yhdessä vanhem-
piensa ja läheisverkostonsa kanssa.  
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

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

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

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

 
 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §) 

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

Osastosijoituksen aikana lapselle laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka  tarkastetaan säännöl-
lisin väliajoin. Hoito- ja kasvatussuunnitelta ohjaa sijoitusjaksojen työskentelyä. Lapsen omahoitaja laatii 
hoito- ja kasvatussuunnitelman, jossa huomioidaan lapsen ja vanhempien äänet. Hoito- ja kasvatus-
suunnitelma käydään läpi osastopalavereissa, joissa koko moniammatillinen työryhmä pääsee osallis-
tumaan suunnitelman laadintaan ja toteutumisen arviointiin 
Lapsen siirtyessä uuteen sijaishuoltopaikkaan hoito- ja kasvatussuunnitelma sekä muut lapsen hoidon 
kannalta tärkeät tiedot siirtyvät lapsen mukana ja niitä käytetään siirtymävaiheen yhteisessä suunnitte-
luprosessissa uuden sijaishuoltopaikan kanssa.  
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

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

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

Lapsen yksityisyyttä kunnioitetaan. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa otetaan lapsen yksilölliset tarpeet 
huomioon ja toteutetaan niitä eri menetelmin rakentaen lapsen arjesta ennakoitu, turvallinen ja hoidolli-
nen. Lapsen ääni ja kokemukset huomioidaan hoito- ja kasvatussuunnitelman laadinnassa, samoin van-
hemmilla on mahdollisuus osallistua hoito- ja kasvatusuunnitelman tekoon. Jokaisella lapsella on oma 
huone, jonka sisustukseen he voivat osallistua. Lapset liikkuvat sovitusti laitoksen ulkopuolella joko ai-
kuisen kanssa tai itsenäisesti. Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen puututtaessa asiasta tehdään erilli-
nen päätös. 
 

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? 
 

Rajoitustoimenpiteitä käytetään vain silloin kun se on välttämätöntä lapsen fyysisen tai psyykkisen hy-
vinvoinnin kannalta. 
 
Rajoitustoimenpiteiden tekeminen on osa perehdytysohjelmaa. 
 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
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Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh-
dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti. Asiakkaan mahdolliset kokemukset epäasiallisesta kohtelusta 
otetaan vakavasti ja pyritään käsittelemään välittömästi. Asiakkaalla on jatkuvasti mahdollisuus tulla 
kuulluksi ja viedä asioita eteenpäin osaston vastaavalle hoitajalle ja talon johtajalle. Osaston vastaava 
hoitaja ja talon johtaja vastaavat osastojen toiminnasta ja selvittelevät esille nousseita epäkohtia.  
Asiakkaalla on aina mahdollisuus tehdä kohtelusta muistutus, johon vastataan kirjallisesti. Toimintata-
poja muutetaan, mikäli toiminnassa todettiin epäammatillisuutta. Rajoituspäätökset ovat valituskelpo-
sia. Lapsella ja huoltajilla on mahdollisuus tehdä kantelu sosiaaliasiamiehelle. 
 
 
 
 

Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asi-
akkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 

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

Asiakkailla on mahdollisuus välittömään palautteen antoon arjessa. Lisäksi asiakasperheiltä kerätään 
osastoilla kirjallista palautetta sijoitusjaksojen aikana Hyto palautelomakkeiden muodossa. 
Talon päärakennuksessa on palautelaatikko, johon voi laittaa palautetta myös kirjallisesti. 
Hyvinvointitoimiala toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Lisäksi kaikilta asiakkailta ja asia-
kasperheiltä pyydetään palautetta sijoitusjakson kokemuksista.  
Asiakaspalautetta voi antaa myös sähköisesti Turku.fi-sivuilla. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteet käydään läpi palvelualueen johtoryhmässä, esimiespalavereissa esimiesten kanssa 
ja yksikköpalavereissa henkilökunnan kanssa. Talon sisällä lisäksi jokaisen osaston osastopalavereissa 
sekä lähiesimiesten ja talon johtajan viikottaisessa tiimissä mietitään asiakaspalautteesta nousseiden 
ideoiden hyödyntämistä palveluiden ja niiden vaikuttavuuden kehittämiseen.   
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Mäntymäen perhetukikeskuksen johtaja Sari Eskola, sijaishuollon toimistopäällikkö Eira Virolainen tai 
palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen  
Muistutukset lähetetään kirjallisina Hyvinvoitnitoimialan kirjaamoon.  
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sari Huusko, puh. 02 2626 171 Puhelinajat ma-to klo 10.00-12.00 
Hän neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa,  avustaa asiakasta muistutuksen 
tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 
Hän toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja ase-
man kehitystä kunnassa. 
Huusko antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle. 
 
Kohteluunsa tyytymätön asiakasperhe voi tehdä muistutuksen Mäntymäen perhetukikeskuksen 
johtajalle.  Muistutukset lähetetään kirjaamoon.  
 
Palvelualuejohtaja (Sirpa Kuronen) vastaa muistutuksen tekijälle kirjeitse kohtuullisessa ajassa (enint. 
1kk). Muistutukseen vastataan aina kirjeitse (sähköpostiin liittyvät tietoturvariskit). 
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Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeella, joka on saatavissa sähköisessä 
muodossa.  Muistuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi 
tulkita sellaiseksi. 
 
Asiakasperhe voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), Lounais-
Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai 
hyvinvointitoimialalle.  
 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

      
 

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

Kantelu ja muistutus merkitään JoutseNetiin. Laitoksen johtaja selvittää tapahtumien kulun ja vastaa 
kirjallisesti kanteluun. Kantelu ja vastine käsitellään työyhteisössä ja ne toimitetaan sijaishuollon toi-
mistopäällikölle. 
Yksikössä avataan asiakasprosessin kulku ja mietitään, miten jatkossa voitaisiin työskennellä entistä 
asiakaslähtöisemmin.  
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1 kuukausi 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

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

Hoidollisen ja terapeuttisen arjen rakentaminen lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden.  Kiinnostuk-
sen, välittämisen, hoivan, huolenpidon ja kuulluksi tulemisen kokemusten vahvistaminen arjen ti-
lanteissa. Lapsen koko perheen ja verkoston mukaan ottaminen sijoitusjaksojen työskentelyyn.  

Verkostoituminen terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntoutuspalveluiden ja kolmannen sektorin 
kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa tavoitteena edistää lapsen ja koko perheen 
hyvinvointia ja kuntoutumista.  
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Lasten terveitä elämäntapoja, liikkumista ja ulkoilua tuetaan päivittäin jokaisen lapsen erityistarpeet 
huomioiden.  Lasten ja perheiden kanssa käytetään kaupungin tarjoamia liikuntapalveluita. Lapsi voi 
jatkaa aloittamiaan harrastuksia sijoituksen aikana ja lapselle voidaan sopia uusi harrastus vastaanot-
tokodin sijoituksen ajaksi.  
 

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

Hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattuja toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koske-
via tavoitteita seurataan säännöllisesti yhteistyössä lapsen muiden hoitavien tahojen kanssa. Seuranta 
toteutetaan yhdessä asiakasperheen kanssa. 
 

Ravitsemus 

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

Omavalmistuskeittiössä työskentelevä kokki suunnittelee ja valmistaa ateriat huomioiden eri ikäisten 
lasten ravitsemusvaatimukset ja erityisruokavalioiden tarpeet. Osastohenkilökunta valvoo lasten riittä-
vän ravinnon ja nesteen saannin.  
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Hygieniakäytännöt 

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

Noudatetaan Hyton hygieniaohjeistusta, käsidesinfektioaineet ja käsipyyhkeet ovat käytössä, epidemia-
aikana suoritetaan tiiviimpi kosketuspintojen puhdistus. Tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä hygieniahoi-
tajaan. 
 
Mäntymäen perhetukikeskuksessa laitosapulaiset huolehtivat hygieniasta. Arjessa käsien pesu ja kä-
sidesin käyttö. Keittiöllä omat hygieniakäytännöt ja hygieniapassivaatimus. 
 
 
 
 
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon 
sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemanta-
pauksen varalta. 
 

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

Akuuteissa tapauksissa ollaan yhteydessä Turun kaupungin yhteispäivystykseen ja 
särkytapauksissa särkypäivystykseen. Virka-aikana kiireetöntä sairaanhoitoa vaati-
vissa tapauksissa otetaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen. 
Äkillisissä kuolemantapauksissa yhteydenotto hätäkeskukseen, jossa jatketaan tilan-
teen hoitamista. Oma yksikkö on yhteydessä menehtyneen lähiomaisiin.  
 

 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

      
Pitkäaikaissairauksien osalta asiakkaalla pääsääntöisesti olemassa oleva hoitokontakti, josta saadaan 
hoito-ohjeet. Yksiköstä tiivis yhteystyö hoitavaan tahoon ja konsultaatio/hoitoneuvottelut hoitavan  yk-
sikön kanssa. Osastolla seurataan hoidon toteumista ja vaikuttavuutta. Dokumentointi Effica –tietojär-
jestelmään. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

      yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Osaston erikoissairaanhoitaja/ lääkevastaava. ( LOVE tentti) 
 
 

Lääkehoito 
 

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

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Mäntymäen perhetukikeskuksen lääkehoitosuunnitelma uusitaan kahden vuoden vä-
lein ja päivitetään tarvittaessa. 
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b) Kuka  

 

Osaston sairaanhoitaja vastaa lääkärin määräämästä lääkityksestä ja hoidosta sekä 
arvioi sen vaikuttavuutta yhdessä osaston henkilökunnan kanssa. Äkillistä sairaanhoi-
toa tarvitsevissa toimenpiteissä ollaan yhteydessä yhteispäivystykseen. Asiakkaille 
tehdään lakisääteinen terveystarkastus, kun asiakas on sijoitettu kiireellisesti ( §38) 
Mäntymäen perhetukikeskuksen osastolle. 

 
 

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? 

Verkostoitumalla perheen kannalta hyödyllisten yhteistyökumppaneiden kanssa avoimesti ja läpinäky-
västi perhettä kunnioittaen ja heidän kanssa yhteistyösuhteessa toimien 
 
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

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

Lapsen ja nuoren vastuusosiaalityöntekijä vastaa lapsen/nuoren muista hankinnoista/palveluista. (har-
rastus, terapia jne.) 
 
 

 
 
 
 
ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

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

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

 
Yksikkökohtainen turvallisuussuunnitelma. 
 
Turvallisuusriskit pyritään ennakoimaan mm. estämällä päihtyneiden henkilöiden vierailut laitoksessa. 
Jokaisen työntekijän velvollisuus on puuttua asiakasturvallisuudessa huomaamiinsa epäkohtiin ja tie-
dottaa niistä muulle henkilökunnalle. Henkilökunta suorittaa turvallisuus- ja alkusammutuskoulutukset 
kolmen vuoden välein. Talossa on toimiva hälytysjärjestelmä ja henkilöturvahälyttimet testataan joka 
kuukauden ensimäisellä viikolla.  Hälytykset ohjautuvat aina myös vartiointiliikkeeseen, jolloin vartija 
automaattisesti tulee paikalle. Palotarkastus suoritetaan kerran vuodessa. Sähköinen palohälytys oh-
jautuu suoraan palolaitokselle. Yksikössä on turvallisuussuunnitelma, palo- ja pelastussuunnitelma. 
 

Henkilöstö 

 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
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Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki 
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu-
vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-
akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti 
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

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

Yksikössä on 4 vastaavaa hoitajaa, 32 ohjaajaa, 4 sairaanhoitajaa sekä talossa täyspäiväisesti toimiva 
psykologi, joka kuuluu hallinnollisesti psykologiyksikköön.   
 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisten hankinnassa käytetään harkintaa huomioiden riittävä henkilöstömäärä sekä riittävä ammatti-
taito hoidollisen laadun ja asiakasturvallisuuden saavuttamiseksi.  
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Huolehditaan lain vaatimista henkilökuntaresursseista (määrä ja koulutustaso). Tarvittaessa voidaan 
palkata ylimääräinen henkilö ja  käyttää ylimääräistä palkkaamislupaa.  Asiakasmäärä ja hoidon eri-
tyistarpeet huomioidaan jatkuvasti. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

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

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Pääsääntöisesti pyritään rekrytoimaan alan ammattilaisia tai opiskelijoita.  
Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan koulutus-ja työtodistukset  sekä  lasten kanssa työskentelevien 
rikosrekisteriote 
Kelpoisuuslaki määrittää rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Sijaisten käytössä noudatetaan hyvinvointitoimialan ja kaupunkitason ohjeistusta 
 
 

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

Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, asennoitumiseen ja vuorovaikutustaitoihin.  
 
 

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? 

Kaikilla osastoilla on käytössä perehdytyskansio uusien työntekijöiden, sijaisten sekä opiskelijoiden 
perehdyttämiseksi. Työvuoroissa oleva vakituinen henkilökunta ohjaa ja perehdyttää uutta työntekijää 
ja opiskelijaa. 
Jokainen työntekijä kirjautuu omilla tunnuksilla asiakastietojärjestelmään. Kirjauksen allekirjoittanut 
henkilö vastaa kirjoittamastaan tekstistä. Lokitietoja tarkastetaan säännöllisesti organisaation toimesta 
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ja noudatetaan voimassaolevia arkistointisääntöjä. Jokainen työntekijä ja opiskelija allekirjoittaa vai-
tiolositoumuksen ja käyttäjäsitoumuksen. 
 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Laitoksen koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen järjestämisestä.  
 
 
 

Toimitilat 

 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie-
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Talossa on neljä osastoa. Jokaisella lapsella on oma huone.Lapset saavat ja heitä kannustetaan osal-
listumaan huoneidensa sisustamiseen. Lapsen omaiset saavat vierailla päivittäin osastolla, mikäli sii-
hen ei liity erityisiä rajoituksia.Tehostetun kotiinpäin tehtävän työn osastolla asuu yksi perhe kerrallaan 
yksi-kaksi viikkoa. Kriisitilanteessa tilaa on myös toiselle perheelle. 
Osastoilla on lisäksi henkilökunnan päivystystila, yhdistetty keittiö-olohuone, kylpyhuoneita ja kahdella 
osastolla sauna. Päätalon keskikerroksessa on palaverihuoneita, henkilökunnan kahvihuone ja puku-
huoneet, erityistyöntekijöiden huoneet, kanslia, vierihoitohuone ja leikkihuone. Alakerrassa on koulu 
(Mikaelin koulun erityisyksikkö) ja keittiö. Lisäksi talossa on kellaritiloja ja vintti.  
      
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Yksikössä työskentelee 3 laitosapulaista, jotka pitävät huolta tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Tar-
peen mukaan käytetään myös tekstiilihuollon palveluita esim.liinavaatteiden ja mattojen pesussa.  
 

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. 

      
 

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

     Yleisissä tiloissa on saatavilla alkusammutusvälineet. Ammattitaitoinen henkilökunta on koulut-
tautunut alkusammutukseen, ensiapuun ja heillä on käytössä henkilöturvahälytin. Henkilökunta on 
saatavilla kaikiina vuorokaudenaikoina. Laitteistoa testataan säännöllisesti. 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

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

     Yhteistyössä terveydenhuollon kanssa sekä sieltä saatuja ohjeita noudattaen.  

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

      
Joanna Koskikallio 050-3045846 
Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

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

Organisaatiossa tehdään jatkuvasti lokitietojen tarkastuksia. Toimintayksikössä johtaja ja vastaavat 
huolehtivat tietosuojan ja lainsäädännön toteutumisesta. 
 

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

Jokainen työntekijä  ja harjoittelija saa taloon tullessaan perehdytyksen. Täydennyskoulutuksiin osal-
listutaan tarvittaessa.       
 

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

     Tietojen luottamuksellisuudesta ja vaitiolosäännöksistä sekä lokitietojen tarkastuksesta informoi-
daan asiakaskuntaa.  
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Hyto:sas Sari Järvinen, sari.jarvinen@turku.fi, p.050-5955028 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
mailto:sari.jarvinen@turku.fi


 

14 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 

     Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet käsitellään viipy-
mättä ja laaditaan aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

     Turussa 18.1.2018 Sari Eskola 

 

Allekirjoitus 
 
 

 
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. 
 


