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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 

Palvelujen tuottajan nimi 

      
Kunnan nimi 

Jyväskylän kaupunki 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Lastensuojelun palvelut 
Sijaintikunta 

Jyväskylä 

Sijaintikunnan yhteystiedot 

      

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 

Jyväskylän kaupunki 
Palvelujen tuottajan Y-tunnus 

0174666-4 

Toimintayksikön nimi 

Lotilan avotyöyksikkö 

Toimintayksikön postiosoite 

Lotilanmutka 3 

Postinumero 

40530 
Postitoimipaikka 

Jyväskylä 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 

Vesa Lankinen 
Puhelin 

014- 26 63541 

Postiosoite 

Lotilanmutka 3 

Postinumero 

40530 
Postitoimipaikka 

Jyväskylä 

Sähköposti 

etunimi.sukunimi@jkl.fi 

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta 
(yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

-  
 

Muutosluvan myöntämisen ajankohta 

- 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta 

- 
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta 

- 

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 

- 

 
2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Lotilan avotyö on lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n perusteella järjestettävä avohuollon 

tukitoimi, tehostettua perhetyötä, johon ryhdytään viipymättä mikäli kasvuolosuhteet vaarantavat 

tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa 

terveyttään ja kehitystään. 

Avotyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa 

vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä 

ja – mahdollisuuksia niin, ettei lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle tarvitse tehdä. 

Avotyön lähtökohtana on työskennellä lapsen edun mukaisesti yhteistyössä lapsen ja perheen 
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kanssa nostaen esille lapsen tarpeita. 

Kriisiluontoinen, alle viikon varoitusajalla aloitettava palvelu ei pääsääntöisesti kuulu palvelun 

piiriin. Avotyö voi tarvittaessa olla luonteeltaan tietyn, erikseen sovitun ajan myös intensiivistä, 

jolloin asiakastapaamisia on useampia kertoja viikossa. Avotyö pyritään aloittamaan aina noin 

yhden kuukauden mittaisella intensiivisellä työskentelyllä, jossa painotus on perhetilanteen 

selvittelyssä ja arvioinnissa. Tapaamisia on eri kokoonpanoilla lapsen, huoltajien ja vanhempien 

kanssa keskimäärin kahdesti viikossa. Intensiivisen aloitustyöskentelyn jälkeen tapaamisia on 

kerran viikossa ja avotyötä jatketaan pääsääntöisesti noin kahden kuukauden ajan. Sen jälkeen 

pidetään neuvottelu, jossa avotyön tarvetta arvioidaan yhdessä uudelleen. 

Avohuollon tukitoimena Lotilan avotyö on perheelle maksuton palvelu.  

Lotilan avotyöyksikkö sijaitsee Lotilan nuorisokodin yhteydessä. 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

1. IHMISARVON KUNNIOITUS 

Jokaisella on yhtäläinen ja ainutkertainen ihmisarvo. Ihmisen kunnioittamiseen kuuluvat 

inhimillinen kohtelu, luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja, hyvä vuorovaikutus ja rehellisyys 

sekä tiedonsaannin, yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. 

Ihmisarvon kunnioituksen tulee näkyä lasten ja nuorten, heidän huoltajien, vanhempien ja 

läheisten kohtelussa sekä vuorovaikutuksessa Lotilan avotyöyksikössä, työyhteisössä ja 

yhteistyökumppanien kanssa. 

 

2. LÄHTÖKOHTANA LAPSEN ETU 

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen 

vanhempia ja huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään ja pyritään tarjoamaan perheelle 

tarpeellista ja asiantuntevaa apua riittävän varhain ja ilman kohtuuttomia viiveitä.  

Kriisitilanteiden varalta asiakaille kerrotaan miten he voivat saada apua välittömästi. 

Työskentelyssä pyritään perheessä olevien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen.  

Toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu ja oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja 

monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Hyvään kohteluun kuuluu, että lapsi  saa 

osakseen ymmärtämystä, turvaa ja huolenpitoa. Lasta ei alisteta eikä kohdella muulla tavoin 

loukkaavasti.  

Turvallisuus huomioidaan olosuhteissa ja ihmissuhteissa. Jokaisessa tilanteessa pyritään 

huomioimaan lapsen kokema turvallisuus niin tunteina kuin myös tekoina, jotka edistävät sitä. 

Turvallisuutta tarkastellaan lapsen, perheen ja työntekijän näkökulmasta. 

Työskentelyn tavoitteena on lasten, nuorten sekä heidän vanhempiensa ja huoltajien hyvinvoinnin 

lisääminen. 

 

3. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 

Itsemääräämisoikeus merkitsee ihmisen oikeutta päättää asioistaan oman elämänkatsomuksensa 

sekä ajatus- ja arvomaailmansa mukaisesti. Jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen 

vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.  

Lapsella on oikeus saada vaikuttaa kehitystään vastaavalla tavalla itseään koskeviin asioihin ja 

päätöksentekoon. Lapsen mielipide otetaan huomioon iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsen 

mielipiteisiin ja toivomuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. 

Jos lapsen suojelemiseksi joudutaan tekemään päätös, joka ei ole lapsen mielipiteen mukainen, 

hänelle perustellaan miksi asiassa on toimittu hänen mielipiteestään poikkeavalla tavalla ja hänen 

kanssaan keskustellaan riittävästi toimenpiteiden syistä ja vaikutuksista.   

Lapsen kanssa pyritään aktiivisesti luomaan myönteistä vuorovaikutussuhdetta. Kasvatuksellisten 

rajojen avulla tuetaan ja autetaan lasta toimimaan yhteisön jäsenenä. Lapsen ei-hyväksyttävälle 

käyttäytymiselle pyritään yhdessä lapsen huoltajien ja vanhempien kanssa asettamaan turvalliset, 

johdonmukaiset ja ymmärrettävät rajat ja pyritään vähentämään lapsen perusoikeuksien 

rajoittamisen tarvetta. 

Työskentelyssä pyritään avoimeen ja luottamukselliseen yhteistoimintaan lapsen, vanhempien ja 

huoltajien kanssa ottaen ensisijaisesti huomioon lapsen etu.  
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4. OIKEUDENMUKAISUUS 

Oikeus hyvään kohteluun ja laadukkaaseen lastensuojeluun ei riipu iästä, asuinpaikasta, 

sosiaalisesta asemasta, äidinkielestä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, kulttuurista, sukupuolisesta 

suuntautuneisuudesta tai vakaumuksesta. 

Lapsen oikeuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. 

Toiminnan tavoitteena on yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. 

 

5. HYVÄ AMMATTITAITO JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ ILMAPIIRI 

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on jokaisen avotyöyksikön työntekijän oikeus ja 

velvollisuus. Hyvää lastensuojelua ei synny ilman hyvää ammattitaitoa. 

Sisältöosaamisen lisäksi tarvitaan toimintaa koskevien säännösten ja suositusten hallintaa, eettisiä 

taitoja sekä vuorovaikutus- ja työyhteisövalmiuksia. Näitä taitoja tulee voida ylläpitää ja kehittää. 

Yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin ja tavoitteisiin tähtäävä toimintatapa sekä edellytykset toimia 

näiden arvojen ja tavoitteiden mukaisesti lisää työyhteisön suorituskykyä ja hyvinvointia. 

Hyvinvoinnin kulmakivenä on oikeudenmukaiseksi koettu, keskusteleva ja kannustava 

johtaminen. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu omasta ja toisten hyvinvoinnista. 

Ongelmien ja kehittämistarpeiden rehellinen selvittely, kuulluksi tuleminen, vaikutusmahdollisuus 

sekä onnistumisen ja arvostuksen kokemukset edistävät työyhteisön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. 

Jyväskylän kaupungilla palvelun tuottajana on velvollisuus huolehtia siitä, että Lotilan 

avotyöyksiköllä on käytössään riittävät voimavarat tehtävien hoitamiseen. 

 

6. YHTEISTYÖ JA KESKINÄINEN ARVONANTO 

Yhteistyötä tarvitaan eettisten näkökohtien, vaikuttavuuden, kustannusten hallinnan ja 

tehokkuuden aikaansaamiseksi lastensuojelussa. Eri tehtävissä toimivien välillä tarvitaan hyvää 

vuorovaikutusta ja järkevää työnjakoa. 

Keskinäinen luottamus ja vastavuoroinen tuki lastensuojelun ammattilaisten, yhteistyökump-

panien ja päättäjien välillä auttaa selviytymään kasvavasta lastensuojelun tarpeesta. 

Pyrkimyksenä yhteistyössä on keskinäinen arvostus ja aito kumppanuus 
Päivittämissuunnitelma 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain tai toiminnan muuttuessa. 

 
3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT  

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 

Anne Seppälä, palvelupäällikkö  

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

Vesa Lankinen, nuorisokodinjohtaja 

puh. 014- 26 63541 

etunimi.sukunimi@jkl.fi 

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 

Vesa Lankinen, nuorisokodinjohtaja 

Santtu Yli-Rahnasto, nuorisokodinohjaaja, johtajan varahenkilö 

Henriikka Porkka, sosiaaliohjaaja, avotyöyksikön tiimivastaava 
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Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) 
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omavalvontasuunnitelman sisältöön. 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. 

Päivittäminen tehdään vertaistyönohjausten tai työpaikkakokousten yhteydessä. 

Omavalvontasuunnitelma on keskeinen osa Lotilan avotyöyksikön perehdytystä.  

 
4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE   

Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään 
palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä)  

Lapsilta, heidän huoltajiltaan ja vanhemmiltaan pyydetään työskentelyn päättyessä palautetta 

kirjallisena. Sitä varten on laadittu palautelomakkeet. Lapsen oma työntekijä huolehtii palautteen 

keräämisestä ja se kuuluu työtehtäviin. 

Palautetta otetaan vastaan myös muina aikoina suullisesti osana arjen toimintaa 

asiakasneuvotteluissa, kotikäynneillä, puhelinkeskusteluissa, kanssakäymisessä asiakkaiden 

kanssa. Asiakkaita rohkaistaan palautteen antamiseen. 

Sisäisiltä asiakkailta eli sosiaalityöntekijöiltä ja ulkoisilta asiakkailta eli yhteistyökumppaneilta 

toivotaan suullista palautetta.  
Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 

 Saaduista kirjallisista palautteista laaditaan yhteenvedot ja ne käsitellään kerran vuodessa 

avotyöyksikön kehittämispäivien yhteydessä.  

Suulliset palautteet pyritään käsittelemään viivytyksettä ja palaute huomioidaan toiminnassa. 

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 

Avotyöyksikön kehittämispäivinä saadusta palautteesta valitaan 1-3 kohtaa, joihin kiinnitetään 

erityistä huomiota toimintavuoden aikana. 

Työskentelyn piirissä olevilla asiakkailla on mahdollisuus tehdä jatkuvasti aloitteita toiminnan 

kehittämiseksi. Tavoitteena on saada palvelujen käyttäjät mukaan palvelujen kehittämiseen.  

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 

Tavoitteena on etenkin kirjallisen palautekäytännön vakiinnuttaminen osaksi toimintaa niin, että 

kaikilta Lotilan avotyöyksikön palvelujen käyttäjiltä saadaan palaute. 

 
5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 
Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan 
suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan 
kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, 
käsittelystä ja tiedottamisesta 

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti 

Lotilan avotyöyksikön turvallisuussuunnittelun pohjana on toiminnallisten riskien arviointi, joista 

viimeisin on laadittu avotyöyksikössä 24.4.2018. Riskien arvioinnissa noudatetaan kaupungin 

yhteistä mallia, joka toteutetaan koko kaupunkiorganisaation laajuisena joka toinen vuosi, 

vuorovuosina henkilöstökyselyn kanssa. 

Riskien arvioinnin tavoitteena on turvallisten ja työssä jaksamista edistävien työskentely-

olosuhteiden luominen työntekijöille. Työnantajan edustajana nuorisokodinjohtaja on vastuussa 

riskien arvioinnin suorittamisesta ja arvioinnin toteuttamiseen osallistuvat kaikki työyhteisön 

jäsenet. Arviointi tehdään avotyöyksikön vertaistyönohjauksissa. 

Arvioinnissa riskejä tarkastellaan työyhteisön toiminnan, työskentelyolosuhteiden, vaara- ja 

poikkeustilanteiden sekä kuormittavuus- ja vaaratekijöiden näkökulmasta. 

Havaittujen vaaratilanteiden poistamiseksi tai pienentämiseksi sovitut toimenpiteet kirjataan, 

sovitaan toimepiteiden vastuuhenkilöstä, aikataulusta ja seurannasta. 
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Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  

Uhka- ja väkivaltatilanteet käsitellään ensin välittömästi nuorisokodinjohtajan kanssa ja siitä 

laaditaan yhdessä nuorisokodinjohtajan kanssa ilmoitus sähköisesti Intran välityksellä 

työsuojeluvaltuutetulle ja työturvallisuuspäällikölle. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti. 

Tapahtuma käsitellään myös työyhteisön vertaistyönohjauksessa tai ryhmätyönohjauksissa.  

Uhka- ja väkivaltatilanteet tilastoidaan, niistä otetaan opiksi toiminnan kehittämisessä ja 

epäkohdat pyritään poistamaan.  

Tarvittaessa järjestetään työyhteisölle uhka- ja väkivaltatilanteen purkutilaisuus, jossa on paikalla 

työsuojeluvaltuutettu tai työterveyshuollon edustaja. Uhka- ja väkivaltatilanteen kokenut 

työntekijä voi halutessaan olla yhteydessä myös Lotilan avotyöyksikön omaan työterveyshoitajaan. 

Työntekijöiden käytössä on myös työterveyspsykologin palvelut.  
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 

Sovitaan toimenpiteiden vastuuhenkilö, laaditaan aikataulu ja seurataan toteutumista. Seurantaa 

tehdään työyhteisön viikoittain vertaistyönohjauksissa ja nuorisokodin työpaikkakokouksissa. 

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

Tiedotus henkilöstölle tapahtuu suullisesti vertaistyönohjauksissa ja työpaikkakokouksissa sekä 

sähköpostitse. 

Tiedotus yhteistyökumppaneille tapahtuu puhelimitse ja sähköpostilla.  

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 

 
6. HENKILÖSTÖ 

Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito- 
ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset)   

Lotilan avotyöyksikön henkilöstömäärä on yhteensä viisi (5).  

Nuorisokodinjohtaja toimii nuorisokotiosaston ja avotyöyksikön esimiehenä. 

 

Avotyöyksikössä työskentelee viisi sosiaaliohjaajaa, joista yksi on yksikön tiimivastaava. Hänen 

vastuullaan on mm. yksikön asiakasohjaus. Avotyöyksikön vakituisista sosiaaliohjaajista neljällä 

on sosionomin (AMK) ja yhdellä sosiaalikasvattajan koulutus. Myös sijaisilla on sosionomin 

koulutus. 

Avotyön piirissä on yhdellä kertaa noin 10 lasta / sosiaaliohjaaja. Koko vuoden aikana lapsia ja 

nuoria on asiakkaina noin 120 ja huoltajia ja vanhempia lähes 200. 

 

Avotyöntekijät työskentelevät perheissä pääsääntöisesti yksin. Avotyöntekijän tärkein työpari on 

lapsen asioista vastaava lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä. Lotilan avotyöyksikössä 

pyritään noudattamaan joustavaa työparimallia, jossa avotyöntekijän työpari pyritään löytämään 

lapsen ja perheen kulloisenkin tarpeen mukaan oman yksikön ulkopuolelta. 

 

Avustavaa henkilöstöä ei Lotilan avotyöyksikössä ole. Kiinteistöhuollosta vastaa ulkopuolisen 

yhtiön huoltomies.  
Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa 
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  

Rekrytoinnissa noudatetaan Jyväskylän kaupungin rekrytointi- ja täyttölupaohjeita. Henkilöstön 

rekrytointi voi tapahtua ulkoisella haulla, kaupungin sisäisellä haulla tai ilman hakumenettelyä 

kulloisenkin tarpeen mukaan. 

Valituksi tulleiden tutkinto- ja työtodistukset, rikosrekisteri ja ajokortti tarkastetaan.  

Avotyön luonteen vuoksi lyhytaikaisia sijaisia ei palkata eikä avotyöyksikössä ole harjoittelijoita. 

 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) 

Perehdytyksessä noudatetaan Jyväskylän kaupungin henkilöstötoimiston laatimia periaatteita ja 

avotyöyksikön omia käytäntöjä. 

Avotyöyksiköllä on käytössä perehdytyskansio, jonka päivittämisestä vastaa avotyöyksikön 

tiimivastaava yhdessä nuorisokodinjohtajan kanssa. Perehdytyskansio sisältää myös 

omavalvontasuunnitelman. 

Työntekijöiden perehdytyksestä vastaa nuorisokodinjohtaja yhdessä tiimivastaavan kanssa. 

Kaikki työntekijät osallistuvat uuden työntekijän perehdytykseen.  

Perehdytykseen kiinnitetään erityistä huomiota ensimmäisen työviikon aikana. Erillisiä 

perehdytyskeskusteluja uuden työntekijän, esimiehen ja tiimivastaavan kesken käydään kaksi 

kertaa ensimmäisten kuukausien aikana.  
Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta  
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen 
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma)  

Lotilan avotyöyksikössä laaditaan vuosittain henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma, joka 

perustuu henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa tai muissa yhteyksissä esille tulleisiin 

koulutustarpeisiin. Työntekijällä on mahdollisuus osallistua vähintään neljään täydennys-

koulutuspäivään vuoden aikana. Koulutussuunnitelma päivittyy toimintavuoden aikana. 

Nuorisokodinjohtaja ja avotyöyksikön tiimivastaava osallistuvat asiakasasioiden käsittelyyn 

päivittäin. Lotilan avotyöyksikössä on mahdollisuus päivittäiseen vertaistyönohjaukseen ja -

tukeen. Erityinen huomio kiinnitetään työssä oppimiseen ja hyvien työkäytäntöjen jakamiseen ja 

vahvistamiseen. 

Avotyöyksikön vertaistyönohjaukset pidetään kerran viikossa kahden tunnin ajan ja kerran 

kuukaudessa on ulkopuolisen työnohjaajan vetämä ryhmätyönohjaus. 

Osaamisen ja ammatitaidon kehittymistä seurataan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. 

Erillistä tyhy-toimintaa järjestetään kaksi kertaa vuodessa kahden tunnin ajan kerrallaan. 

Sairauspoissaoloja seurataan kuukausittain. Työkyvyn ylläpitämisessä noudatetaan Jyväskylän 

kaupungin työkyvyn hallintamallia. 
Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 

Lotilan avotyöyksikössä noudatetaan hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöasioiden 

kehittämiseen saadaan tarvittaessa apua kaupungin henkilöstöyksiköstä. Lotilan osaston ja 

avotyöyksikön yhteisiä työpaikkakokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Niiden 

perustavoitteena on lisätä henkilökunnan mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun 

ja käytännön toimenpiteisiin. Pyrkimyksenä on saada käyttöön kaikki asiantuntemus, motivaatio 

ja ammattitaito. 

Kaupungin Intraan on kaikilla työntekijöillä pääsy ja henkilöstö saa säännöllisesti tiedotteita myös 

sähköpostilla. 

Avotyöyksikkö osallistuu joka toinen vuosi kaupungin henkilöstölle tarkoitettuun 

henkilöstökyselyyn, jonka tuloksia arvioidaan yhdessä vertaistyönohjauksissa.  

 
7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön 
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten 
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. 

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)  

-  
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Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, 
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) 

Lotilan nuorisokodin palaverihuone on arkipäivisin etupäässä avotyöyksikön työntekijöiden 

käytössä. Palaverihuoneessa pidetään myös nuorisokotiosastolle sijoitettujen nuorten palavereja ja 

satunnaisesti myös muita tapaamisia. Niistä nuorisokodinjohtaja tiedottaa hyvissä ajoin 

avotyöntekijöille.  

Avotyöyksikön asiakkaita ei tavata nuorisokodilla vaan asiakkaiden kotona tai kodin 

lähiympäristössä. Poikkeustapauksissa tapaamisia voidaan järjestää myös Väinönkatu 6.:ssa 

lastensuojelun avohuollon tiloissa. 
Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 

- 

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 

- 

Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta 
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) 

Lotilassa on koneellinen ilmastointi, jota on tehostettu rakentamisvaiheen jälkeen. 

Ilmanvaihtokoneet uusittiin ja ilmanvaihtoa tehostettiin ja säädettiin tammikuussa 2018. 

Ilmanvaihtokoneet puhdistetaan ja suodattimet vaihdetaan säännöllisesti huoltoyhtiön toimesta. 

Katon vuotamisen (vuonna 2007) jälkeen sisäilman mittauksia on tehty useita ja kiinteistöä on 

korjattu useaan otteeseen. Viimeksi 19.4.2013 valmistuneessa sisäilman mittauksessa mikrobiarvot 

olivat tavanomaiset eikä aihetta jatkotoimenpiteisiin enää ollut.  

Yhteistoiminta kaupungin tilapalvelun, terveysviranomaisten ja huoltoyhtiön kanssa on ollut 

toimivaa. Sisäilman laatua seurataan henkilökunnan ja huoltomiehen toimesta.  Nuorisokodin 

siisteystaso pidetään hyvänä. 

Lotilassa noudatetaan Jyväskylän kaupungin menettelytapaohjetta sisäilmaongelmien 

hoitamiseksi. 

Avotyöyksikön työtilana olevan palaverihuoneen sisälämpötilaa seurataan mittarilla. 
Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

Lotilan avotyöyksikössä ei ole käytössä terveydenhuollon laitteita tai tarvikkeita. 

Ensiaputarvikkeita sisältävät pakkaukset ovat Lotilassa ohjaajien toimistossa, sosiaalitilassa ja 

kodinhoitohuoneessa. 

Vastuuhenkilön yhteystiedot 

- 

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaisia 
hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. 
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26 
§:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta 
vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 
 
Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 

http://www.valvira.fi/files/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 

Vuonna 1985 valmistunut Lotilan nuorisokoti on hyväkuntoinen kiinteistö, iso omakotitalo, jota on 

korjailtu kulloisenkin tarpeen mukaan vuosikymmenten aikana. Huoneistoala on yhteensä 237 

neliötä. Tilat ovat kodinomaiset, mutta eivät aivan riittävät nykymuotoiseen toimintaan. 

Henkilöstö tarvitsee asianmukaiset sosiaalitilat. Toimistotilaa tarvitaan lisää. Lotilassa ei ole inva-

WC:tä. Avotyöyksikkö tarvitsee erilliset työtilat ja paremman äänieristyksen. Yhteensä lisätilan 

tarve on noin 100 m2. Nuorisokodin piha-alue ei ole aina arkipäivisin riittävä työntekijöiden 

työssään tarvitsemien autojen pysäköintiin. Tilojen kehittämisen vaihtoehdot ovat joko laajennus 

tai uudisrakennus. Tontilla on runsaasti rakennusoikeutta jäljellä. 

 
8. ASIAKASTURVALLISUUS 
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä 
turvallisuuteen liittyviä riskejä 

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

Nuorisokodinjohtaja Vesa Lankinen 

puh. 014 - 26 63541 

etunimi.sukunimi@jkl.fi 

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten 
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 

 

Lotilan nuorisokoti on myös avotyöntekijöiden työpiste. Avotyöyksikön ohjaajat työskentelevät 

etupäässä lasten kotona ja lähiympäristössä. Käynnit ja tapaamiset ovat ennalta sovittuja ja 

suunnitelmallisia. Avotyön edellytykset arvioidaan yhdessä asiakkaiden ja sosiaalityöntekijän 

kanssa ennen työskentelyn aloittamista. Avotyö, tehostettu perhetyö on avohuollon tukitoimi, 

johon ryhdytään kun on arvioitu, että lapsen kasvuolosuhteet tai lapsi itse omalla käyttäyty-

misellään vaarantaa kasvuaan ja kehitystään 

 

Avotyötä tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 07 -18 välisenä aikana. Kotikäyntien yhteydessä 

arvioidaan asiakasturvallisuuden toteutumista ja tarvittaessa avotyöntekijä on yhteydessä 

päivystävään sosiaalityöntekijään. Avotyön piirissä olevat asiakkaat voivat ottaa kiireellisissä 

tapauksissa yhteyttä virka-ajalla päivystävään sosiaalityöntekijään tai virka-ajan ulkopuoliseen 

sosiaalipäivystykseen kaikkina vuorokauden aikoina. 

 

Nuorisokodilla on turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jonka päivityksestä vastaa 

nuorisokodinjohtaja. Suunnitelma käsitellään Lotilan työpaikkakokouksissa ja se on 

pelastusviranomaisen säännöllisesti tarkastama. Poistumisturvallisuusselvitys on laadittu. 

Palotarkastus on tehty 14.6.2019. 

Avotyöyksiköllä on lisäksi oma turvallisuussuunnitelma, jossa on huomioitu kotiin annettavan 

palvelun erityispiirteet. 
Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 

- 

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden 
varmistus, jne.) 

Nuorisokodin ja avotyöyksikön vartioinnista vastaa Avarn Security -vartiointiliike. Vartiointi on 

muodoltaan ympärivuorokautista hälytysvartiointia ja tarpeen mukaista tilausvartiointia. Hälytys 

vartiointiliikkeeseen tehdään painamalla hälytysnappia.  

Poliisi tai pelastuslaitos kutsutaan paikalle soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.  
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Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

Kotikäynneillä huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.  

Riskien arviointi tehdään työyhteisön toimesta joka toinen vuosi.  

Nuorisokodinjohtaja ja työsuojeluasiamies osallistuvat kaupungin järjestämiin työturvallisuus-

koulutuksiin ja jakavat tietoa työyhteisössä. 

Nuorisokotiosaston ja avotyöyksikön työntekijöille järjestetään hätäensiapu- ja alkusammutus-

koulutus yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa joka kolmas vuosi. 

Avotyöntekijöillä on mahdollisuus suorittaa ja päivittää säännöllisesti MT1 ja MT2 -koulutukset, 

jotka järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. 

 
9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja 
palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta 
päätöksentekoon 

 

Avotyö aloitetaan sosiaaliasemalla pidettävässä palaverissa, jossa perhe, sosiaalityöntekijä ja 

avotyöntekijä laativat yhdessä suunnitelman ja asettavat tavoitteet avotyölle. Arviointipalavereja 

pidetään 2-3 kk:n välein. 

 
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen 

Ennen avotyön aloittamista lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tapaa lasta, vanhempia ja 

huoltajia ja kertoo heille avotyöstä. 

Avotyöyksikölle on laadittu oma esite ja verkkosivut. Avotyöyksikkö osallistuu kaupungin 

lastensuojelun Facebook -sivujen päivittämiseen. 

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja 
sopimusmuutoksista. 

 

Avotyö on perheille maksuton palvelu. 

 

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen 
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) 

  

Lotilan avotyössä noudatetaan Lotilan avotyöyksikön arvoja ja toimintaperiaatteita. 

Toiminnan lähtökohtana on lapsen etu. Lasta koskevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille 

ilman lupaa. 

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 

Avotyöntekijöiden hallussa ei ole asiakkaiden henkilökohtaista omaisuutta, kuten esimerkiksi 

asiakkaiden kotiavaimia.  

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

Avotyöyksikössä ei käytetä asiakkaisiin kohdistuvia pakotteita tai rajoituksia. 

Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) 
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet 

-  
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Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 

Mikäli on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on kohdellut asiakasta epäasiallisesti tai 

loukkaavasti, asiaa ryhdytään selvittämään nuorisokodinjohtajan toimesta niin, että kuullaan 

työntekijää ja asiakasta. Tarvittaessa johtaja kutsuu koolle tapaamisen, johon kutsutaan kaikki 

asianosaiset. 

Asiakkaalle kerrotaan hänen oikeuksistaan ja mahdollisuuksista muistutuksen tai kantelun 

tekemiseen. 

Jos epäasiallinen tai loukkaava kohtelu voidaan todeta, esitetään asiakkaalle anteeksipyyntö. 

Työntekijälle voidaan luottamusmiehen läsnäollessa antaa suullinen huomautus tai kirjallinen 

varoitus. Asian vakavuuden perusteella nuorisokodinjohtaja voi tehdä asiasta rikosilmoituksen ja 

ryhtyä työsuhteen irtisanomiseen. 

Mikäli asiakkaan epäasialliseen tai loukkaavaan kohteluun syyllistyy nuorisokodinjohtaja, 

menettelytapa on pääpiirteissään sama, mutta asian käsittelystä vastaa lastensuojelun 

palvelupäällikkö. 
Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta  
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 

Asiakassuhteen päättymiseen liittyvistä asioista sovitaan avotyön aikaisissa neuvotteluissa.  

 

Mikäli lapsi sijoitetaan avotyön piiristä nuorisokotiin, avotyöntekijä on mukana saattamassa lasta 

nuorisokotiin, hän osallistuu nuorisokodilla pidettävään ensimmäiseen neuvotteluun ja vierailee 

nuoren luona sijoituksen alkuvaiheessa. 
Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle 
viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). 

Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan 

Lastensuojelun palvelupäällikkö Anne Seppälä, Puistokatu 2 C, 8. hissitaso, 40100 JKL  

 

tai 

 

Jyväskylän kaupunki, Perusturvapalvelut, Kirjaamo, PL 193, 40101 JKL 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Eija Hiekka 

Puhelinaika: ma-to klo 9-11. 

Puh. 044 265 1080      

sosiaaliasiamies@koske.fi 

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä 

Asiakas ohjataan selvittämään tilannetta hänen asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai 

nuorisokodinjohtajan tai palvelupäällikön kanssa heti kun ongelmia ilmenee. 

Avotyöyksikön työntekijä auttaa asiakasta ongelmien selvittelyssä ja muistutuksen laatimisessa. 

Tarvittaessa asiakas ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaaliasiamieheen.  

Asiakasta neuvotaan laatimaan muistutus kaupungin lomakepohjaa hyväksi käyttäen. Lomake 

löytyy kaupungin sosiaalipalvelujen kotisivuilta (kohdasta asiakkaan oikeudet) ja nuorisokodilta. 

Se voidaan lähettää asiakkaalle myös sähköisesti. 

Lotilan työntekijöihin kohdistuvat muistutukset lähetetään lastensuojelun palvelupäällikölle tai 

Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. Palvelupäällikkö pyytää nuorisokodinjohtajalta ja 

työntekijältä kirjallisen lausunnon asiasta. Palvelupäällikkö laatii asiakkaalle vastineen neljän 

viikon sisällä, kuten sosiaalihuollon asiakaslaki edellyttää. Tarvittaessa pyritään myös  

järjestämään tapaaminen asiakkaan ja asianosaisten kanssa.  

Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta, mutta asia voidaan ottaa 

uuteen käsittelyyn, mikäli asiassa ilmenee jotain uutta. Asiakkaalle kerrotaan, että muistutus ei 

poissulje kantelun tai muun epäkohtailmoituksen tekemistä. 

Avotyöyksikössä analysoidaan muistutukset ja yhteydenotot ja hyödynnetään saatua tietoa 

palvelujen laadun kehittämisessä. Muistutukset käsitellään huolellisesti, objektiivisesti ja 

asianmukaisesti. 
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Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen 
seurannassa 

Palveluntuottaja on Jyväskylän kaupunki. Palvelua ei myydä muille kunnille.  

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 

Koska palvelun tuottajana on Jyväskylän kaupunki, kuluttajansuojalakia ei sovelleta. 

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota. Toiminta on 

asiakaslähtöistä. Käytössä on kattava asiakaspalautejärjestelmä. 

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 

Lotilan arvoja ja toimintaperiaatteita pyritään vahvistamaan jokapäiväisessä toiminnassa. 

 
10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN 

Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: 
http://www.valvira.fi/  

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta 

Jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan työskentelyn alusta alkaen. Lapsia kannustetaan 

ja ohjataan omatoimisuuteen, koulun käyntiin, terveellisiin elämäntapoihin, harrastuksiin ja 

vastuulliseen käytökseen.  

Vanhempia ja huoltajia tuetaan lapsen kasvatuksessa ja heidän kanssaan pyritään tiiviiseen 

yhteistyöhön. Avotyöntekijä suunnittelee vanhempien tapaamiset lapsen kotiin.  

Lapsen tai vanhempien tapaamiset tai perheen yhteistapaamiset pyritään järjestämään 

pääsääntöisesti kerran viikossa. 
Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen 
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 

-. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:  
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/  

Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot 

- 

Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen 
kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä 
tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) 

Avotyössä kiinnitetään huomiota lasten säännölliseen päivärytmiin ja riittävään unen saantiin.  

Lapsia kannustetaan omatoimiseen aamuheräämiseen ja tuetaan siinä, että kouluun lähdetään 

ajoissa. Tarvittaessa lapsi voidaan tilapäisesti saattaa kouluun tai hakea koulusta tai auttaa lasta 

koulutehtävien teossa. 

Avotyöntekijöiden käytössä ei ole lapsen wilma-tunnuksia. 

Lapsia rohkaistaan ja kannustetaan harrastustoimintaan. Lasten kanssa voidaan kokeilla erilaisia 

harrastuksia, mutta avotyössä ei säännöllisesti harrastateta yhdessä nuorten kanssa. Avotyö ei ole 

http://www.valvira.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
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tukihenkilötoimintaa. Avotyössä järjestetään myös nuorten vertaisryhmätoimintaa. 

 

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta  

Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 

Nuorisokodilla on käytössä elintarvikkeiden omavalvontajärjestelmä. Ruokahuollosta vastaava 

työntekijä on suorittanut hygieniapassin. Myös muilla ruokahuoltoon osallistuvilla työntekijöillä 

on suoritettuna hygieniapassi. 

Siivoukset hoidetaan säännöllisesti ja suunnitelman mukaisesti. 

Infektiosairauksissa työntekijät voivat saada sairauslomaa esimiehen luvalla ja harkinnan mukaan 

1-7 päivää aina päivän kerrallaan. Selkeissä nuha-kuume -tapauksissa voidaan sopia yhteydenotto 

1-3 kalenteripäivän jälkeen. 

Työntekijöitä suositellaan ottamaan maksuttomat, työantajan tarjoamat kausi-influenssaroko-

tukset. 

Käsihygieniaan kiinnitetään huomiota. 
Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 

Avotyön asiakastyötä ja toimintoja kehitetään tavoitteellisesti ulkopuolisessa ryhmätyönohjauk-

sessa ja vertaistyönohjauksen keinoin ja yksikön kehittämispäivien yhteydessä. Perustavoitteena 

on löytää ja vakiinnuttaa päivittäiseen toimintaan parhaat ja vaikuttavimmat työkäytännöt 

dialogisella, voimavara- ja ratkaisukeskeisellä työotteella.  

Nuorisokodinjohtaja ja avotyön tiimivastaava osallistuvat säännöllisesti asiakasasioiden 

käsittelyyn. 

Nuorisokodinjohtaja ja kaupungin lastensuojelulaitosten psykologi osallistuvat avotyöyksikön 

viikoittaisiin vertaistyönohjauksiin. Psykologi toimii joko avotyöntekijän työparina tai konsultoi 

työntekijöitä asiakasasioissa. 

Kaupungin lastensuojelulaitosten työkäytäntöjä kehitetään lastensuojelulaitosten ohjausryhmässä, 

yhteisissä työkokouksissa ja työryhmissä sekä lastensuojelupalvelujen laaturyhmässä. 

 
11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN  

Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden 
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan 
seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) 

- 

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta 
kiireettömissä tilanteissa 

- 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi   

- 

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen 
hoito, jne.) 

Lotilan avotyöyksiköllä on hyvin toimivat yhteistyösuhteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

nuorisopsykiatrian poliklinikalle ja nuorisopsykiatrian osastolle. Jos lapsella ei ole ennestään 

hoitosuhdetta nuorisopsykiatriselle, tarvittaessa huoltajia ja vanhempia ohjataan viemään lapsi 

ensin kaupungin terveysasemalle lääkärin vastaanotolle, jossa tehdään arvio hoidon tarpeesta ja 

mahdollisen lähetteen kirjoittamisesta erikoissairaanhoitoon. Myös kouluterveydenhuollon 

tarjoamat mahdollisuudet huomioidaan erikoissairaanhoidon tarvetta arvioitaessa. 

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta 
(Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) 
STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030) 

 - 

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot 

- 

Potilasasiamiehen yhteystiedot 

Irma Latikka, puh. (014) 336 6892. 

Puhelinajat: ma klo 12-15, ke klo 9-11, to klo 12-15. 

Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 

-. 

 
12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  

 

Lotilan avotyössä alustavat asiakastiedot kirjataan tiimivastaavan toimesta manuaalisesti 

lomakkeelle sosiaalityöntekijän yhteydenoton jälkeen. Työskentelyn alettua muistiinpanot 

hävitetään. Avotyön asiakkuuden alettua asiakastiedot kirjataan  sosiaaliefficaan lapsen omaan 

Lotilan avotyön asiakaskertomukseen. Avotyöntekijöillä on pääsy vain omien asiakkaiden 

asiakastietoihin. 

 

Kaikki avotyön asiakasaineistot ovat salassa pidettäviä. Tietokoneille ja effica-järjestelmään on 

pääsy vain yksikön työntekijöiden henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja  salasanalla, joista 

jokainen työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa. 

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:  
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
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Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Irma Latikka, puh. 014 336 6892.  

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi 
 
Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf  
 
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf  

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

Työntekijöiden perehdytyksessä korostetaan salassapidon merkitystä ja opastetaan asiakastietojen 

kirjaamisessa. Uusilta työntekijöiltä otetaan salassapitositoumus. Tietosuoja-asioihin kiinnitetään 

huomiota jokapäiväisessä toiminnassa. Kaikki työntekijät ovat suorittaneet tietosuojakoulutuksen 

ja siihen liittyvän testin. Lotilan avotyössä noudatetaan Jyväskylän kaupungin tietohallinnon 

tietoturvaohjeita ja kaupungin sosiaalihuollon tietosuojaohjeita. Ohjeet löytyvät kaupungin 

Intrasta ja Lotilan avotyöyksikön perehdytyskansiosta.  

Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi 
toisen yrityksen tiloissa.  
 
Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf 
 
Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla http://www.tietosuoja.fi/1582.htm : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain 
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, 
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois 
lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) 

Työntekijän muistiinpanot ja huoltajilta pyydetyt kirjalliset luvat säilytetään työskentelyn aikana 

käsiarkistossa sosiaaliohjaajien lukollisissa kaapeissa. Työskentelyn päätyttyä muistiinpanot ja 

kirjalliset luvat hävitetään asianmukaisesti.  

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa 

Pääsääntöisesti tiedonkulku hoidetaan suullisesti yhteisissä asiakassuunnitelma- ja 

koulupalavereissa sekä hoitoneuvotteluissa lapsen, nuoren ja huoltajien läsnäollessa. Asiakkaiden 

luvalla yhteyttä voidaan pitää myös suoraan esimerkiksi koulun, terveydenhuollon ja muiden 

työskentelyn kannalta olennaisten toimijoiden kanssa. 

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 

Työskentelyn alussa asiakkaille kerrotaan Lotilan avotyöyksikön asiakasrekisteristä, 

rekisteriselosteesta ja oikeudesta tarkastaa itseään koskevat tiedot. 

Asiakkaita pyritään aktivoimaan ja heidät otetaan mukaan asiakirjojen tekemiseen etenkin 

asiakassuunnitelmien ja avotyön tavoitteiden osalta. Tavoitteena on yhteinen tavoiteasettelu, 

arviointi ja seuranta. 

Asiakastietojen dokumentoinnissa käytetään apuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita  

(Raportti 54/2011). Dokumentointia pohdiskellaan säännöllisin väliajoin vertaistyönohjauksissa. 

 

 
13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  

Lotilan avotyöyksiköllä  ei ole alihankintaa. 

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/1582.htm
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Luettelo alihankkijoita 

- 

Kehittämissuunnitelma 

Ei ole suunnitelmissa aloittaa alihankintaa. 

 
14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta 

Lastensuojelupalvelujen palvelupäällikkö tarkastaa omavalvontasuunnitelman vuosittain tai 

Lotilan avotyöyksikön toiminnan muuttuessa. 

Nuorisokodin ja avotyöyksikön johtaja vastaa omavalvontasuunitelman toteutumisen seurannasta 

avotyöyksikön päivittäisessä toiminnassa. 

Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vähintään kerran vuodessa koko 

henkilökunnan toimesta kehittämispäivän yhteydessä tai nuorisokodin työpaikkakokouksessa tai 

avotyöyksikön vertaistyönohjauksissa.  
Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista 

Nuorisokodinjohtaja vastaa omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vähintään kerran vuodessa. 

Muutokset käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa kehittämispäivissä, työpaikkakokouksissa 

tai vertaistyönohjauksissa. 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä 
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. 

Paikka ja päiväys 

JKL 1.8.2019 
Allekirjoitus  
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
 
 
 

Nimenselvennys Vesa Lankinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


