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1 YKSIKÖN TIEDOT (4.1.1) 
Toimintayksikkö 
Nimi:  
Varhaisen tuen palvelut / perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus 
Kaupunki ja kaupunginosa: 

Jyväskylän kaupunki 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus. Palvelua tuotetaan jyväskyläläisille lapsiperheille.  

Perhesosiaalityö on sosiaalihuoltolain (15§) mukaista asiakas- ja asiantuntijatyötä. Perhesosiaalityö on vahvasti 

verkostoissa tapahtuvaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen, lasten ja yhteisöjen kanssa luoda perheelle 

tarvittava palvelukokonaisuus. Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tehtävänä on ohjata ja seurata palveluiden 

toteutumista ja vaikuttavuutta. 

Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä. Työn tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

kanssa lievittää vaikeita elämäntilanteita, vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen voimavaroja sekä edistää näiden 

osallisuutta. Perhesosiaalityö tarjoaa lapsiperheille tukea tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen 

toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on haastavaa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin 

kuuluu suunnitelmallinen sosiaalityö sekä toimiminen erityistä tukea tarvitsevan lapsen omatyöntekijänä. 

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten ei erityistä tukea tarvitsevien lasten oma 

työntekijänä toimiminen. Sosiaaliohjaaja toimii myös perhesosiaalityöntekijöiden työparina ja käytännön 

työntekijänä erityistä tukea tarvitsevien lasten tilanteissa / perheissä. Käytännön työssä sosiaaliohjaaja ohjaa ja 

neuvoo asiakkaita palveluihin hakeutumisessa sekä valmistelee päätöksiä sosiaalihuoltolain mukaisissa 

asiakkuuksissa.  

Perhesosiaalityö tarjoaa varhaista tukea jyväskyläläisille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän 

perheille tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen arjen sujuminen tai arjesta selviytyminen on 

hankaloitunut. Perhesosiaalityön työntekijät auttavat haasteellisissa elämäntilanteissa olevia perheitä ja 

järjestävät heille tarvittaessa konkreettista apua kuten perhetyötä vanhemmuuden tukemiseksi ja tavoitteellista 

muutostyötä elämänhallinnan parantamiseksi. Perheet voivat saada tukea perhesosiaalityöstä tilanteissa, joissa 

heillä voi olla hankaluuksia arkirutiinien hallinnassa, elämänhallinnassa tai vaikeuksia elämän muutos- tai 

kriisitilanteissa. Perhe voi tarvita konkreettista tukea arkeensa myös sairauden, vamman tai muun 

vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä 

ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/varhainen-tuki 

 

Toimintayksikön katuosoite 

Väinönkatu 6, 4. kerros 
 

Postinumero 

40100 

Postitoimipaikka 

Jyväskylä 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu 
Puhelin 

050 343 1793 
 

Sähköposti 

piritta.jetsu@jyvaskyla.fi 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat (esim. ravitsemuspalvelut, siivous ym.) 

Perhesosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa ei käytetä alihankintaa. 
Toimitiloissa toteutetaan siivouspalvelut ja erilaiset huoltotoimet esim. toimistokoneisiin liittyvät huoltotoimet 

alihankintana ostettuina palveluina. Työntekijät on ohjeistettu pitämään henkilötietoja sisältävät asiakasasiakirjat 

lukituissa kaapeissa. Lisäksi käytössä on turvatulostus, mikä varmistaa sen, että jokainen työntekijä huolehtii 

omista tulosteistaan tietoturvallisesti niin, ettei asiakasasiakirjoja jää yleisesti nähtäville.   
 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/varhainen-tuki
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2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Perhesosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, johtava sosiaalityöntekijä ja palveluesimies. 

 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Piritta Jetsu p. 050 343 1793 

 
Omavalvontasuunnitelman seuranta  

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa eli jos toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, 
mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Lähiesihenkilö huolehtii suunnitelman päivittämisestä. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on sähköisesti nähtävillä kaupungin www –sivuilla osoitteessa Perhesosiaalityö ja sosi-

aaliohjaus | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) ja yksikön ilmoitustaululla. Lisäksi se on nähtävillä henkilökunnalle kau-

pungin intran sivuilla. 

 

 

3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 

 
Toiminta-ajatus 
 

Perhesosiaalityö on muutokseen tähtäävää työtä alle 18-vuotiaille lapsille ja heidän perheille, joilla pyritään tuke-

maan lasten kasvua ja kehitystä sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla. Näitä palveluja ovat esimerkiksi sosiaa-

lityö ja -ohjaus, perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilötoiminta. Perhesosiaalityössä voidaan tehdä yhteis-

työtä muiden asiakkaan verkostojen kanssa. Taustalla voi olla erilaisia toimintakyvyn haasteita, esimerkiksi per-

heen vuorovaikutushaasteet, päihde- ja mielenterveysongelmat, perheen vanhempien ero ja neuropsykiatriset haas-

teet.  
 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Työtämme ohjaavia keskeisiä arvoja ovat ihmisarvo, ihmisoikeudet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Myös avoi-

muus ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä työtä ohjaavia arvoja. Toiminnan keskiössä on lapsi ja lapsen etu sekä 

koko perheen hyvinvointi. Työskentelyssä noudatetaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita ja kun-

nioitetaan asiakkaan oikeutta saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua. Yksikön toimintaa ohjaa-

vat seuraavat periaatteet:  

- lapsen ja nuoren etu 

- asiakkaan kunnioittaminen 

- asiakkaan osallisuuden vahvistaminen  

- ennaltaehkäisy 

- ammatillisuus 

- perhekeskeisyys 

- vaikuttavuus ja laadukkuus 
 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-varhaisen-tuen-palvelut/perhesosiaalityo-ja
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-varhaisen-tuen-palvelut/perhesosiaalityo-ja
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 4 RISKINHALLINTA (4.1.3) 

Asiakastyön riskit: 

- Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tapaavat asiakkaita sekä toimipisteessä että asiakkaan kotona ja tois-

ten toimijoiden toimipisteissä. Asiakkaan kotona työskentelyyn sisältyy monenlaisia riskejä, jotka kaikki 

eivät ole ennakoitavissa kuten erilaiset tapaturmat, tartuntariskit ja uhkatilanteet. Toimipisteessä riskejä 

ovat tartuntariskit, uhkatilanteet, tietoturvariskit. Etätyöpisteessä riskejä ovat mm. tietoturvariskit.  

- Työntekijän vaihtuessa ja uuden asiakkuuden alkaessa tulee huolehtia ajantasaisen tiedon siirtymisestä, 

jotta työntekijällä on käytettävissä riittävät palvelun toteuttamiseen tarvittavat tiedot. 

- Asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisen ja asiakasturvallisuuden epäkohdat tai niiden uhan havaitseva 

työntekijä on velvollinen ilmoittamaan viipymättä asiasta toiminnan vastaavalle.  

Toimitiloihin liittyvät riskit: 

- Palo- ja pelastussuunnitelma on toimitiloissa nähtävillä. 

- Toimitiloissa liikkuu ulkopuolisia henkilöitä ja asiakkaita vain silloin, kun henkilökunta on läsnä.  

- Asiakasasiakirjoja säilytetään asianmukaisesti lukituissa niille varatuissa säilytystiloissa. 

- Tiloihin liittyvät haitat/haittatilanteet ilmoitetaan lähiesihenkilölle, jonka jälkeen tehdään tarvittaessa yh-

dessä työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvitys. 

Henkilöstöön liittyvät riskit: 

- Henkilöstö rekrytoidaan asianmukaisesti. Työntekijältä tarkistetaan rekrytoinnin yhteydessä rikosrekiste-

riote, laillistus ja tarvittaessa lääkelupa. 

- Osaamisen täydentäminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto varmistetaan tarvittavalla koulutuksella 

ja ohjauksella. 

- Uudet työntekijät ja opiskelijat/harjoittelijat perehdytetään työtehtävään huolellisesti. 

- Käytetään varhaisen puuttumisen toimintamallia. 

- Henkilöstön saatavuuden haasteet ja vaihtuvuus. 

Tietosuoja- ja tietoturvariskit 

- Työntekijöillä ja opiskelijoilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset tietokoneelle ja asiakastyössä tarvit-

taviin asiakastietojärjestelmiin.  

- Työntekijät perehtyvät Jyväskylän kaupungin tietoturva- ja tietosuojaohjeeseen. 

- Uudet työntekijät ja opiskelijat/harjoittelijat suorittavat Jyväskylän kaupungin käytössä olevan Navisec 

tietoturvan ja tietosuojan verkkopohjaisen oppimisympäristön pohjalta tentit ja toimittavat todistukset 

niistä esihenkilölle. Koko henkilöstö suorittaa Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja -koulutuksen ja sen li-

säksi omaan työhönsä liittyen Terveydenhuollon tietoturva ja tietosuoja -osion ja/tai Sosiaalihuollon tie-

toturva ja tietosuoja-osion. niistä esihenkilölle. Koko henkilöstö suorittaa Henkilöstön tietoturva ja tieto-

suoja -koulutuksen ja sen lisäksi omaan työhönsä liittyen Terveydenhuollon tietoturva ja tietosuoja -osion 

ja/tai Sosiaalihuollon tietoturva ja tietosuoja-osion.  

 

- Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat säilytetään niin, ettei ulkopuoliset pääse niitä lukemaan. Työasema 

lukitaan, kun poistutaan työhuoneesta. Poistettavat asiakirjat hävitetään tietosuojaroskikseen.  

- Varmistetaan asiakastietojen oikeudellisuus. Informoidaan asiakkaita tietojen käsittelystä sekä niiden tar-

kistamisen ja korjaamisen mahdollisuudesta.  

- Informoidaan asiakasta tietosuojaselosteiden sisällöstä sekä siitä, mistä ne löytyvät. 

 

Tehdään työterveyshuoltolain mukainen työpaikkaselvitys säännöllisesti. Jyväskylän kaupungilla on yleiset ohjeet 

työsuojelusta ja työturvallisuudesta, joista palveluissa noudatetaan. Esihenkilö vastaa työntekijöiden perehdyttä-

misestä kaupungin ohjeisiin.  

 

Työyhteisössä on nimettynä työsuojeluyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimia työsuojeluvaltuutetun tukena ja 

työparina, viestinviejänä, työyhteisön fiiliksen ja kokonaisturvallisuuden havainnoijana, tuoden tietoa myös esi-

henkilölle. Esihenkilö vastaa omassa roolissaan työturvallisuudesta, mutta työsuojeluyhdyshenkilö toimii niissä 

asioissa esihenkilön tukena. 
 

 
Riskien tunnistaminen 

 

Henkilökunta tuo epäkohdat lähiesihenkilön tietoon osana päivittäistä työtään. Lisäksi työhön liittyvistä epäko-

dista, laatupoikkeamista ja riskeistä keskustellaan yhdessä viikoittaisissa tiimipalavereissa.   
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Riskien tunnistaminen 

 

Riskien käsitteleminen 

 

Haittatapahtumissa ja uhkatilanteissa toimitaan Jyväskylän kaupungin uhkatilaohjeistuksen mukaisesti. Riskiti-

lanteista keskustellaan lähiesihenkilön kanssa välittömästi tapahtuneen jälkeen sekä käydään tiimin kanssa yhdessä 

läpi viikoittaisissa tiimipalavereissa. Tarvittaessa tilanne käsitellään myös psykososiaalisten palveluiden johtoryh-

mässä. Tilanteet on dokumentoitu poikkeamailmoitukseen.  

 

Lähiesihenkilö ohjaa tarvittaessa työntekijän työterveyden palveluihin. Haittatapahtumissa täytetään työterveyden 

vahinkotapaus-ilmoituslomake sekä ollaan yhteydessä työsuojelupäällikköön.   
 

Korjaavat toimenpiteet 

 

Yksikön koko henkilökunta osallistuu riskien arviointiin ja niiden korjaamiseen.  

  

Erilaiset riskitilanteet käydään läpi lähiesihenkilön kanssa ja tarvittaessa psykososiaalisten palvelujen palvelupääl-

likön kanssa.  

  

Uhkatilanteissa toimintaan Jyväskylän kaupungin uhkatilanneohjeistuksen mukaisesti.     

  

Poikkeamailmoitus https://poikkari.jyvaskyla.fi/external/dr/?page=all. Poikkarin sähköisellä lomakkeella voi 

tehdä ilmoituksen epäasiallisesta käyttäytymisestä, häirinnästä, väkivaltatilanteesta tai työturvallisuuteen liitty-

västä läheltä piti – tilanteesta. 

  

Riskitilanteiden käsittelyyn saadaan tarpeen mukaan apua työterveydestä ja henkilöstöpalveluista.  

Epäkohdista, läheltä piti tilanteista ja haittatapahtumista keskustellaan rakentavalla tavalla ja matalalla kynnyk-

sellä esihenkilön kanssa sekä yleisellä tasolla tiimikokouksissa.  

  

Tietojärjestelmän epäkohdista ja laatupoikkeamista ilmoitetaan välittömästi sovellusasiantuntijoille tai tietohallin-

toon.   

  

Haittatapahtumissa käytetään riskiarviointityökalua, jonka avulla työprosesseja kehitetään.   

 

Laatupoikkeamia selviteltäessä hyödynnetään palvelukohtaista lainsäädäntöä sekä työyksikkökohtaista ja yleistä 

kaupungin ohjeistusta.  
 

Muutoksista tiedottaminen 

Sosiaalieffica-pääkäyttäjät tiedottavat asiakastietojärjestelmässä todetuista ongelmista ja niiden korjaamisesta. 

 

Lähiesihenkilö keskustelee henkilöstön kanssa toteutuneista riskeistä ja siitä, millaisia korjaavia toimenpiteitä on 

tarpeen ottaa käyttöön vastaavien riskien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjalliset tiedotteet ja ohjeistukset jaetaan säh-

köpostitse ja/tai tallennetaan teamsiin. 
 

Valmiussuunnitelma 

Koronatilanteessa kesällä 2020 on henkilöstön kanssa käyty läpi valmiussuunnitelma ja henkilöstön mahdollista 

uudelleen sijoittumista poikkeustilanteessa. 
 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalityöntekijöillä ja sosiaaliohjaajilla on sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetty velvollisuus (48-49 §) 

tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteutta-

miseen. Työntekijä voi antaa suoraa palautetta lähiesihenkilölle havaitsemastaan epäkohdasta. Yksikössä on 

myös käytössä sähköinen henkilöstön palaute yksikön toiminnasta –lomake, jolla työntekijä voi tehdä ilmoituk-

sen nimellä tai nimettömästi valvontakoordinaattorille.  
 

https://poikkari.jyvaskyla.fi/external/dr/?page=all
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 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 

 

Sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen perhesosiaalityön tiimiin tullaan joko lapsiperheiden keskitetyn palve-

lutarpeen arvioinnin kautta tai siirtona lastensuojelun avohuollosta. Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa 

sosiaalityöntekijä arvioi onko lapsella erityisen tuen tarvetta tai muuta tuen tarvetta lain asettaman 3 kuukauden 

määräajan sisällä. Mikäli asiakaslapsi ja huoltajat ovat suostuvaisia vastaan ottamaan apua ja tukea vastaan jatkuu 

heillä sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus perhesosiaalityön tiimissä. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ohjautu-

vat sosiaalityöntekijälle ja ei erityistä tukea tarvitsevat lapset sosiaaliohjaajalle. Sosiaalityöntekijät ja sosiaalioh-

jaajat toimivat asiakaslasten omatyöntekijöinä.  Koko asiakkuuden ajan työntekijä arvioi tarpeen mukaan ja tar-

vittavassa laajuudessa asiakkuuden jatkumisen tarvetta tai mahdollista lisätuen tarvetta, jolloin lapsen tilanteessa 

voidaan tehdä uusi palvelutarpeen arviointi tai suora siirto lastensuojelun asiakkuuteen.  

 

Asiakas on aina mukana palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä – lapset, nuoret ja huoltajat, huoltajan luvalla ote-

taan mukaan myös muut tarvittavat henkilöt.  
 

 

5.2.1 Asiakassuunnitelma 

 

Asiakassuunnitelmien laatimista emme ole vielä pystyneet täysipainotteisesti toteuttamaan. Tavoitteenamme on 

ottaa asiakassuunnitelmat laajempaan käyttöön. Jokaisesta asiakastapaamisesta ja palvelun arvioinnista kirjataan 

tälläkin hetkellä oma kirjaus asiakastietojärjestelmäämme, josta löytyy jokaisen läsnäolijan mielipide. Palavereissa 

ovat mukana yleensä lapsi, huoltaja ja muut tarvittavat henkilöt. Tavoitteenamme on alkaa käyttää asiakassuunni-

telmaan tarkoitettua dokumenttipohjaa, jonka voi myös lähettää asiakkaalle suunnitelman konkretisoimiseksi. 

 

Teemme yhdessä perhesosiaalityön tiimissä ohjeet asiakassuunnitelma tekemiseen.  
 

Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.  

5.2.2 Asiakkaan kohtelu 

 

Jos asiakas kokee epäasiallista kohtelua hän voi ottaa yhteyttä työntekijän lähiesihenkilöön puhelimitse tai säh-

köpostitse. Jos palvelua on tuottanut palveluntuottaja, voi asiakas olla yhteydessä perhesosiaalityöntekijään tai 

sosiaaliohjaajaan, joka selvittää asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua yhdessä lähiesihenkilön ja palvelun-

tuottajan kanssa. Tarvittaessa selvittelyyn osallistuu myös kaupungin valvontakoordinaattori.  

 
Miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? 

Lähiesihenkilö käsittelee tilannetta asiakkaan ja työntekijän kanssa. Asiakkaalle kerrotaan hänen mahdollisuu-

destaan tehdä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain (2000/812) 23 §:n mukainen muis-

tutus tai 23 a §:n mukainen kantelu. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan sosiaaliasiamiehen palveluista.  

 

Muistutukset ja kantelut käsitellään Jyväskylän kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Kaupungin lakimiespalvelut 

ovat myös tarvittaessa yksikön käytettävissä. 
 

5.2.3 Asiakkaan osallisuus 

 

Palautteen kerääminen 

 

Asiakkailta palvelun yhteydessä saatu palaute käsitellään työyksikön sisällä ja huomioidaan palvelun  

laatua ja sisältöä kehitettäessä. 

 

Kaupunki toteuttaa säännöllisin väliajoin asiakastyytyväisyyskyselyn. Lisäksi palveluntuottajilta keräävät asiak-

kailta itse palautetta työstään.  
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5.1 Palvelutarpeen arviointi 

 

Jyväskylän kaupungin yleisen sähköisen palautekanavan kautta tulevaan palautteeseen ja kysymyksiin vastataan 

kahdessa viikossa.  

 

Asiakaspalautetta saadaan myös muistutusten, kantelujen ja muiden selvityspyyntöjen kautta.  

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Yleinen palaute käsitellään työyksikön tiimikokouksissa ja kehittämispäivissä. Saatu palaute huomioidaan palve-

luiden kehittämisessä.  
 

5.2.4 Asiakkaan oikeusturva 

 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu. Muistutukseen vastaa palvelupäällikkö Virve Hongisto. 
 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, puhelinaika ma-to klo 9-11, p. 044 265 1080. 

Käynti- ja postiosoite on Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä. 

 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Kun sosiaali-

huollon asiakas kokee tulleensa sosiaalihuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan so-

siaaliasiamiehen kanssa. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen 

että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa, hän ei tee päätöksiä eikä 

myönnä palveluja tai etuuksia.  

 

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi 
 tiedottamalla asiakkaan oikeuksista 

 neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

 neuvomalla muistutuksen laatimisessa 

 raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle 
 edistämällä muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista. 

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

Asiakas voi tehdä muistutuksen suullisesti tai kirjallisesti. Muistutus käsitellään asianomaisen työntekijän kanssa 

ja tarvittaessa toimintakäytäntöihin liittyvät asiat tiimipalaverissa. Käsittelyn jälkeen asiakkaalle annetaan kirjal-

linen vastine. Muistutukset ym. huomioidaan toiminnan kehittämisessä.  

 

Valvontaan liittyvissä asioissa tehdään tiiviisti yhteistyötä kaupungin valvontayksikön kanssa ja tarvittaessa kon-

sultoidaan myös AVI:n valvontaviranomaisia.  
 

d) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Muistutukset pyritään käsittelemään viivytyksettä ja kohtuullinen aika muistutuksen käsittelylle on neljä viikkoa. 

Jos muistutukseen ei pystytä vastaamaan tavoiteaikataulussa esim. muistutuksen laajuuden vuoksi, asiakkaalle 

ilmoitetaan arvio vastauksen saamisen aikataulusta.  
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6 PALVELUN SISÄLTÖ (4.3) 
 

6.1 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien keskeiset yhteistyötahot ovat muut sosiaalipalvelut (varhaisen tuen pal-

veluiden muut toimijat, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, perheneuvola, nuorisovastaanotto, lap-

sioikeudelliset palvelut), koulut, oppilashuolto, terveyspalvelut (perusterveyden hoito ja erikoissairaanhoito), var-

haiskasvatus, järjestöt, palveluntuottajat, poliisin sosiaalityö. Asiakastietoja välitetään ja vaihdetaan asiakkaan 

luvalla. Ilman asiakkaan lupaa asiakastietoja välitetään vain lastensuojelullisissa asioissa, mutta niissäkin pyritään 

tekemään ensisijaisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat osallistuvat yhteistyö-

verkostoihin ja palavereihin, joissa asiakkaan asioita käsitellään asiakkaan läsnä ollessa. 
 

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

Työntekijöiden toimipisteessä on kiinteistön ajan tasalla oleva palo- ja pelastussuunnitelma näkyvillä. Kiinteistö 

sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 6, 40100 Jyväskylä. Kiinteistössä on kerrosten välinen yhteinen turvallisuustyö-

ryhmä ja yhteinen sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan mahdollisista tilojen turvallisuuteen vaikuttavista ti-

lanteista. Talossa on myös kameravalvonta ja neuvottelutiloissa poistumistiet.  

 

Asiakasturvallisuuden ylläpitämisen ja parantamisen keinoina ovat toimiva omavalvonta, palautteet sekä koulu-

tuksesta ja riittävästä tiedon saannista huolehtiminen.  

 

Työntekijöillä on käytettävissä asiakastyöhön tulkkipalvelu. Yksikön on mahdollista saada etukäteen varaamatta 

välitöntä puhelintulkkausta asiakastilanteisiin. 

 

7.1 Henkilöstö 

 

a) Henkilöstön määrä ja rakenne 

Perhesosiaalityöntiimiin kuuluu 7 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa sekä lähiesihenkilönä toimiva johtava 

sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijän viroissa työskentelee laillistettuja sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajan 

viroissa Sosionomi (Amk) tutkinnon suorittaneita laillistettuja työntekijöitä. Kaikki työntekijät tekevät arkipäi-

vinä päivätyötä. 

 

Sosiaalityöntekijä toimii erityistä tukea tarvitsevien lasten omatyöntekijänä. Sosiaaliohjaaja toimii ei erityistä 

tukea tarvitsevien lasten omatyöntekijänä. 
b) Tukipalveluja tuottavan henkilöstön määrä ja tehtävät 

Varhaisen tuen palveluissa, johon perhesosiaalityö kuuluu, työskentelee yksi kokoaikainen toimistosihteeri.  

 
c) Sijaisten käytön periaatteet 

Pidempiin poissaoloihin haetaan täyttölupa ja rekrytoidaan sijainen. Sijaisen tulee olla laillistettu sosiaalityönte-

kijä, sijaispätevyyden omaava sosiaalityöntekijä opiskelija tai sosionomi, myös loppuvaiheen opiskelija voi toi-

mia sijaisena.  

 
d) Henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistaminen 

Henkilöstön riittävyydestä keskustellaan yhdessä lähiesihenkilön ja palvelupäällikön kanssa.  
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
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Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

Sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta edellytetään koulutuksen lisäksi sosiaalityön kokemusta sekä lainsää-

dännön, erityisesti sosiaalihuoltolain hallintaa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaiku-

tustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toimimiseen verkostoissa. 

 

Vakinaisiin virkoihin sekä yli kolmen kuukauden sijaisuuksiin edellytetään, että työntekijä toimittaa nähtäväksi 

lapsen kanssa työskentelevän rikosrekisteriotteen.  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 

Jokaisen uuden työntekijän ja opiskelijan osalta sovitaan yksilöllisen perehdytyksen sisällöstä ja työnjaosta esi-

henkilön ja tiimin kesken. Työntekijä tutustuu työmuodon perehdytysmateriaaliin ja omavalvontasuunnitelmaan. 

Uusi työntekijä aloittaa työskentelyn toimimalla kokeneen työntekijän työparina. 

 

Esihenkilö keskustelee koulutustarpeista henkilöstön kanssa yhdessä ja tekee kirjallisen koulutussuunnitelman. 

Lisäksi yksilöllisistä koulutustarpeista keskustellaan vuosittaisen kehityskeskustelun yhteydessä. Koulutuksiin 

osallistutaan myös toimintakauden aikana sen mukaan, millaista koulutusta on tarjolla.  

7.2 Toimitilat 

 

Perhesosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Väinönkatu 6, 4. kerroksessa. Kiinteis-

tössä sijaitsee paljon erilaisia Jyväsylän kaupungin toimijoita mm. lastensuojelun avohuolto, perheneuvola, per-

heoikeudelliset palvelut ja palvelutarpeen arviointi tiimi.  

 

Asiakastyöskentely tapahtuu toimitiloissa ja asiakkaiden kotona. Toimitiloissa tavataan asiakkaita heille tarkoite-

tuissa tapaamistiloissa.  

 

Toimitiloissa pidetään viikoittaiset tiimipalaverit. Jokaisella työntekijällä on myös oma työpisteitä, joissa on 

mahdollista tehdä asiakaskirjaamista ja puhelimitse tehtävää yhteydenpitoa sekä sosiaalitilat taukojen pitämistä 

varten.      
 

7.3 Teknologiset ratkaisut 

 

Perhesosiaalityön tiimin työntekijöillä on käytössään henkilökohtainen hälytysnappi, jonka toiminta varmiste-

taan säännöllisesti. Turvajärjestelmistä vastaa kehittämispäällikkö Esa Aaltonen. 

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)  
 
 

Tietosuoja- ja tietoturva-asiat käydään läpi perehdytyksessä. Uudet työntekijät ja opiskelijat lukevat sosiaalipal-

veluiden tietosuojaohjeet. Kaikki työntekijät ja opiskelijat käyvät soten Navisecin tietoturva- ja tietosuojaverkko-

koulutuksen vähintään joka toinen vuosi. Koulutukseen liittyy tentti, jonka suorituksesta saatava todistus toimite-

taan lähiesihenkilölle.  

 

Ennen etätyön aloittamista työntekijä selvittää omat etätyöolosuhteet, joka varmistaa tietosuojan toteutumisen 

myös etätyötä toteutettavissa tiloissa. Etätyöstä tehdään aina sopimus. 

 

Henkilötietoihin kohdistuva tietoturvaloukkaus ilmoitetaan tietosuojavastaavalle, joka käsittelee loukkaukset yh-

dessä rekisterinpitäjän kanssa.  
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Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

 

Mikäli tietoturvaloukkaus kohdistuu kaupungin tietojärjestelmiin ja -laitteisiin, työntekijä tekee ilmoituksen Tie-

tohallinnon asiakastukeen ja kiireellisissä tilanteissä puhelimitse. 

 

Jyväskylän kaupunki järjestää muutaman kerran vuodessa kohdennetusti eri toimialueiden työntekijöille verkko-

koulutuksen lisäksi tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta. Näihin koulutuksiin voivat osallistua myös palveluseteli-

tuottajien työntekijät.  
 

Tietosuojaseloste on nähtävillä verkossa Jyväskylän kaupungin sivuilla osoitteessa https://www.jyvas-

kyla.fi/jyvaskyla/tietosuoja/tietosuojaselosteet. 
 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Irma Latikka, irma.latikka@jyvaskyla.fi, p. 0400 147217 
 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Kirjallisen perehdyttämissuunnitelman laatiminen vuoden 2022 aikana. 
 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.  
 
Omavalvontasuunnitelma on viimeksi päivitetty. 
Paikka ja päiväys 

Jyväskylä 1.4.2022 

 

Allekirjoitus 

Satu Moisio 

Palveluesimies 

 
  

https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla/tietosuoja/tietosuojaselosteet
https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla/tietosuoja/tietosuojaselosteet
mailto:irma.latikka@jyvaskyla.fi
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johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille 

 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

Tästä on tulossa uusi versio mahdollisesti jo elo- syyskuussa 2020 

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

 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
 
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi: Turvallinen lääkehoito –opas 
 

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 

 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 

 

 STM:n julkaisuja (2019:8): Lastensuojelun laatusuositus 
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https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
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