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Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

      
Lastensuojelun tehostetun perhetyön kilpailutus 2019 – 2023. 

Lastensuojelu- ja perhepalvelut Pinna Oy 

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy 

Hyvinvointi Arjessa Oy 

Nuorten Ystävät – Palvelut Oy 

Neljä Astetta Oy 

Ankkurin Huoltamo Oy 

 
  



 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

Lastensuojelun tehostettu perhetyö on lastensuojelulain 36 § mukainen avohuollon tukitoimi. Koh-

deryhmänä tehostetussa perhetyössä ovat suojelun tarpeessa oleva lapset ja heidän perheensä. Te-

hostettu perhetyö on koko perhettä koskevaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista tukemista perustuen 

aina lapsen asiakassuunnitelmaan. Palvelu on perheelle vapaaehtoinen ja maksuton.   

 

Tehostettuun perhetyöhön ohjautuvien perheiden tilanteet ovat haasteellisia ja vaativat erityistä tukea 

ja ohjausta. Usein perheen kanssa on työskennelty jo pitkään ja taustalla on monia vakavia ja pitkään 

jatkuneita ongelmia. Tehostettu perhetyö on muutosorientoitunutta, korjaavaa tai kuntouttavaa tukea 

suojelun tarpeessa olevalle lapselle ja hänen perheelleen. Tavoitteena on lapsen tai perheen sijoituksen 

estäminen, perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa 

selviytymisen vahvistaminen. 

 

Tehostetun perhetyön tarkoituksena on, että lapsi oikea-aikaisesti ajoittuvan tuen turvin voi jatkaa 

asumista kotonaan eikä laitossijoitusta tarvita. Tehostetun perhetyön tarve voi aiheutua myös nope-

asti kriisiytyneistä tilanteista, joissa lapsen tai perheen kohdalla tehdään tai on tehty sijoitus. Sijoi-

tuksen päätyttyä tarvitaan työskentelyä kotiutumisen tueksi ja onnistumiseksi.  

 

Tehostetun perhetyön arvoja ovat lapsen oikeudet, lapsen suojelu, asiakkaan kunnioitus, avoimuus, 

luottamuksellisuus, rohkeus ja rehellisyys, tasavertaisuus.  

 

Toimintaperiaatteita ovat lapsilähtöisyys, asiakaslähtöisyys, dialogisuus, osallistavuus. voimavara-

lähtöisyys. 

 
 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskit 

voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai hen-

kilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja tur-

vallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen 

liittyviä epäkohtia? 

 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetet-

tujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja 

todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatko-

toimien toteuttaminen.  

 

Riskinhallinnan työnjako 

 

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turval-

lisuusasioista. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta 

parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

 

 

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat on päivitetty 2018.  

Työskentely tapahtuu pääosin asiakasperheiden kodeissa. Tehostetun perhetyön yksikön työntekijöi-

den käytössä on mobiilipohjainen 9Solutions- turvapainikejärjestelmä kotikäyntejä varten. Iltaisin ja 

aina tarvittaessa kotikäynnit tehdään työparina. Oma arviointi ja ennakointi ehkäisee riskejä, mm. 

työtiimin tieto asiakkuuksista ja missä työntekijä liikkuu, työparien yhteinen asiakaskohtainen kalen-

terointi.  

Työpuhelin ja turvapainike on oltava kotikäynneillä työntekijän mukana ja riittävän lähellä toisiaan 

toimintavalmiuden varmistamiseksi. Turvallisuuskoulutukset; Avekki -koulutus koko työyhteisölle 

syyskuussa 2019.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Henkilökunta tuo epäkohdat lähiesimiehen tietoon osana päivittäistä työtä.  Työhön liittyvistä epä-

kohdista ja parannustoimenpiteistä keskustellaan säännöllisissä työyhteisön palavereissa.  

 

Laatua meillä on: Työskentely yhteisiä arvoja ja toimintaperiaatteita sekä sovittuja käytäntöjä nou-

dattaen. Sujuva, yhdessä asiakasperheen ja yhteistyötahojen kanssa suunniteltu, tavoitteiden mukai-

nen asiakasprosessi, avoimuus ja luottamuksellisuus toiminnassa noudattaen salassapitosäännöksiä. 

 

Laatupoikkeama asiakasprosessin hallinnassa; äkillinen sairausloma, tietokatkos asian hoitamisessa; 

puuttuva tai vanhentunut tieto, vaitiolovelvollisuuden rikkoutuminen. Peruuntuva tapaaminen jäisi 

ilmoittamatta tarvittaville tahoille (esim. äkillinen sairastuminen). 

Tiedonkulku ja saavutettavuus yhteistyötahojen kanssa, erityisesti sosiaalityö. 

Esim. lapsen tapaaminen estyy meistä johtumattomasta syystä. 

Poliisitutkinnan aikainen työskentely vs. luottamussuhde, avoimuus. 
Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

Uhkatilanteissa toimitaan Jyväskylän kaupungin uhkatilaohjeistuksen mukaisesti.  

Haitta- ja uhkatilanteet käydään läpi oman lähiesimiehen ja tarvittaessa työyhteisön kanssa sekä teh-

dään uhkatilanneselvitys ja vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Väkivaltatilanteesta tiedotetaan tarvit-

taessa myös lastensuojelun palvelupäällikköä. Työsuojelupäällikkö ja työterveyshuolto ovat käytettä-

vissä työntekijän, esimiehen ja työnyhteisön tukena.  

Kaupungin vakuutus kattaa pääosin taloudelliset riskit. Oman auton käytön riskit kattaa liikenneva-

kuutus, henkilövahingot asiakkaalle kaupungin vastuuvakuutus.   

 

Uhkatilanne asiakastyössä; lapsi käy päälle, uhkaava tunnelma.  

Haittatilanne: työntekijän työväline tai oma auto tai muu tavara vahingoittuu.  
Korjaavat toimenpiteet 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen 

toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muut-

taminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 

 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 

Havaitut laatupoikkeamiin puututaan viivyttelemättä.  Selvittelyssä noudatetaan asiakohtaista lainsää-

däntöä ja hyödynnetään kaupungin henkilöstöä koskevaa ohjeistusta, linjauksia ja työlainsäädäntöä 

sekä asiakasasioissa lastensuojelulakia, sosiaalihuoltolakia, sosiaalihuollon asiakaslakeja, hallintola-

kia ym. Tietoa eri laeista hankitaan koulutuksen kautta tarpeiden mukaisesti, sekä konsultoidaan muita 

lastensuojelun palveluja ja kaupungin lakimiestä. 

(voi yhdistää edelliseen lootaan, korjaava toimenpide riskin yhteyteen.)  

Lapsen kiinnipito; mietittäväksi ennakointiin turvasyli-sopimus. 
Muutoksista tiedottaminen 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja 

muille yhteistyötahoille? 

Kirjalliset tiedotteet tulevat sähköpostissa yksikön tietoon ja käsiteltäväksi. Asiat käsitellään myös 

työpaikkakokouksissa (infot).  
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös 

omat vastuuhenkilöt. 

Palveluesimies, p. 040 8220739 ja 014 2663548 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Lastensuojelun tehostetun perhetyön henkilöstö 

Valvontakoordinaattori Ansa Leinonen 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Vuosittain/tarvittaessa tarkastetaan jos lisättävää/muutettavaa. 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävänä yksikön toimitiloissa aulan ilmoitustaululla. Lisäksi omavalvonta-

suunnitelma tallennetaan askiin kaupungin yleisen linjauksen mukaisesti. 
 

  



 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 

 
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 selvittämisessä huomion kohteena 

ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet.  

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Sosiaalityöntekijä arvioi tehostetun perhetyön tarpeen ja tekee lähetteen. Yhteisessä aloituspalaverissa 

kootaan ensivaiheen tieto asiakasperheen tilanteesta ja palvelun tarpeesta. Työskentelyn alkaessa per-

heohjaaja laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Lisätietoa hankitaan perheeltä sekä 

muilta perheen kanssa työskenteleviltä toimijoilta tai viranhaltijoilta. Palvelutarpeen arvioinnin me-

netelmiä ovat kartoitusjakso, huolen mittaristo, ArVo-perhearviointi, erilaiset työtä tukevat lomak-

keet, tehtävät ja keskustelut perheen kanssa, työparityö, yhteenveto. 
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

Tehostettu perhetyö on vapaaehtoinen tukitoimi, jonka toteutuminen perustuu yhteistyöhön ja luotta-

mukseen perheohjaajan ja asiakkaan välillä sekä yhteiseen käsitykseen palvelutarpeesta. Arviointia 

tehdään säännöllisesti yhdessä asiakasperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.  

Työskennellään myös jokaisen perheenjäsenen kanssa erikseen.     
Palvelusuunnitelma 

Palvelun tarve kirjataan asiakaslapsen henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan 

elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. 

Miten palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman, joka ohjaa työskentelyä ja 

palvelujen hankintaa. Tehostetun perhetyön palvelusuunnitelma laaditaan aloituspalaverista tai koti-

käynnillä yhdessä asiakasperheen kanssa sekä päivitetään jokaisesta väliarvioinnista ja jokaisesta asia-

kaslapsesta.  

Tehostetun perhetyön jakso on prosessi, jota arvioivaan väliarvioinnein perheen ja sosiaalityöntekijän 

kanssa.  

Perheessä työskentelevät perheohjaajat laativat palvelusuunnitelman asiakkaan kanssa. Se annetaan 

myös asiakasperheelle ja tallennetaan Effica- asiakastietojärjestelmään.  
 

 

Asiakkaan kohtelu 
 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen 

ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henki-

lön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan 

tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jo-

kapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 

 

Sosiaalihuoltoa määrittävät asiakaslait. Perhetyössä nostetaan lapsen ääni kuuluviin. Lapsella on oi-

keus tuoda mielipiteitään työskentelyn aikana omalle sosiaalityöntekijälleen tai perheohjaajalle. Lap-

sen mielipidettä arvostetaan, asioista keskustellaan. 

 

Avoin asiakastyön dokumentointi yleistymässä.   

Työajan joustavuus asiakkaan edun mukaisesti. Vapaaehtoisuus lähtökohtana, tiedostaen lapsen suo-

jelun ensisijaisuuden. Lapsen ja vanhempien kuuleminen, tavoitteiden asettaminen asiakkaan voima-

varojen mukaan, tavoiteprioriteetti yhdessä keskustellen.  

 

Vakava lastensuojelullinen huoli, lastensuojeluilmoitus esim.  

 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja palveluja 

toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Perhetyöntekijä tekee las-

tensuojeluilmoituksen tarvittaessa. LSL:n mukaisia rajoitustoimenpiteitä ei voida käyttää.  Lapsen 

rauhoittaminen tapahtuu turvallisesti vanhemman luvalla ja läsnä ollessa.  
 
 

 

 



 
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, asiakas-

turvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, 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 asiakaspalautetta 

kerätään? 

Asiakaspalautetta kerätään jaksoittain järjestelmällisesti (Tulotiimin webropol-kysely, kaupungin jär-

jestämät asiakaskyselyt).  

Välitön palaute työskentelystä pyydetään asiakkaalta työskentelyn päättyessä. Yleinen palaute käsi-

tellään toimintayksikössä. 

Kehitteillä sähköinen palautekysely opinnäytetyönä ja valmistunee syksyllä 2019. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

 

Palautetta käytetään toiminnan ja työskentelyn kehittämisessä ja suunnittelussa.  

Palautteen pohjalta kehitämme yksikön toimintaa laadullisesti. Ne ovat arvokasta tietoa yksikön työn-

tekijöille. 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Lastensuojelupalvelujen palvelupäällikkö. 
b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Eija Hiekka puh. 044 2651080, ma-to 9-11.  Muina aikoina voi jättää soittopyynnön. Sähköposti: 

sosiaaliasiamies@koske.fi. 
c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

www.kuluttajaneuvonta.fi. 

Kuluttajaneuvonnan tiedot on koottu Jyväskylän kaupungin www-sivuille. 
 

Muistutusten/kanteluiden ja palautteiden suhteen toimimme kaupungin ohjeistuksen mukaan. Palve-

lupäällikkö vastaa alaistaan toimintayksikköä koskeviin muistutuksiin. Hän pyytää selvityksen muis-

tutuksen alaiselta työntekijältä ja tämän esimieheltä. Muistutuksiin annetaan kirjallinen vastaus ja 

muistutuksen tekijää tavataan tarvittaessa myös henkilökohtaisesti. 

Kanteluihin vastataan aluehallintovirastoon asianosaisten työntekijöiden, lähiesimiehen ja hänen esi-

miehensä yhteisellä selvityksellä.  

Valvonta-asiat käsitellään tarpeen vaatimassa laajuudessa joko työntekijän ja lähiesimiehen kesken 

tai työyhteisön yhteisenä valvonta-asiana.  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrittää vastaamisen tapahtuvan kohtuulli-

sessa ajassa (§ 23).  Palautteen antamisesta sovitaan kirjallisesti palautteen antajan kanssa.  

 
 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

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

Tehostetun perhetyön tarkoitus on lapsen hyvinvoinnin turvaaminen kotiolosuhteissa. Perhetyö tu-

kee lapsia ja heidän perheitään suunnitelmallisesti vaikeuksien ratkaisemiseksi ja muutoksen aikaan-

saamiseksi.  
b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Liikunta- ja harrastustoiminnan tukeminen liittyy perheohjauksen toimintaa ohjaavaan yhteiseen 

suunnitteluun. Kaupungin kipinä-kortti, Vesi kuuluu kaikille-harrastekerhoon ohjaaminen.  
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveyden-

huollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toi-

miva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden 

välillä. 

 

http://www.kuluttajaneuvonta.fi/


 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien 

kanssa toteutetaan? 

Asiakkaan palvelun järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä muiden toimijatahojen 

kanssa (monitoimijainen perhetyö) ja kootaan tarvittaessa moniammatillisia verkostopalavereja. 

Usein verkostopalaverien koollekutsujana on perheen sosiaalityöntekijä.  
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 

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

      

Hankintasopimus määrittää sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimukset. Palvelun toteutumista 

seurataan säännöllisillä raporteilla sekä asiakkaan tapaamisilla.  

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvolli-

suus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimi-

lain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta vel-

vollisuudesta 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 asiakasturvallisuu-

desta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

 

Turvallisuussuunnitelman läpikäyminen vuosittain, palo- ja pelastussuunnitelman päivitys sekä al-

kusammutusharjoitukseen ja ensiapukoulutuksiin osallistuminen määritellyin vuosivälein. Asiakas-

turvallisuuden ylläpitämisen ja parantamisen keinoina ovat toimivat omavalvonta, palautteet sekä 

riittävän koulutustason ja tiedon takaaminen.  

Työsuojelun toimintasuunnitelmassa edellytetään, että:  

* työpaikan työn vaarat on selvitetty ja arvioitu järjestelmällisesti ja laadittu toimenpideohjelma,  

* työpaikalla on ajantasainen työterveyshuollon työpaikkaselvitys,  

* työpaikalla on toimivat käytännöt sisäilmastoasioiden sekä  

* työn psykososiaalisen kuormituksen hallintaan ja  

* ensiapuvalmius on kunnossa 
 
Henkilöstö 
Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

 

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaali-

huollon ammatillinen osaaminen.  

 

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii henkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) 

sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön.  

a) Mikä on yksikön henkilöstön määrä ja rakenne? 

12 sosiaaliohjaajaa (sosionomi, sosiaaliohjaaja, kuntoutuksenohjaaja, yhteisöpedagogi) 12 perheohjaajaa (so-

sionomi, lähihoitaja, kodinhoitaja) 3 sairaanhoitajaa ja palveluesimies (erikoissosiaalityöntekijä, YTL). 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Ammatillinen kelpoisuusvaatimus sekä ohjeiden mukainen käytäntö. Täytetään sijaisuudet kestol-

taan vähintään useita kuukausia.    
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Yksikön työntekijät arvioivat yhdessä esimiehensä kanssa omat voimavaransa suhteessa työtehtäviin 

sekä asiakasmäärään. Henkilöstöä koskevat tarpeet käydään läpi oman johdon ja kaupungin henki-

löstöyksikön kanssa. Asiakasmääriä seurataan kolmannesvuosittain.  

 

Käytettävissä täydentävät ostopalvelut.  

 
 



 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oi-

keudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon 

erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liit-

tyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytoinnissa noudatetaan kelpoisuusperiaatteita ja otetaan huomioon tehostetun perhetyön ydin-

tehtävien tekemiseen liittyvät vaatimukset sekä kaupunkityönantajan ohjeistukset. Esimiehestä ja 

työntekijöistä koostuva tiimi haastattelee hakijan. Hakijalle annetaan tarpeellinen tieto työtehtävistä 

ja arvioidaan työn vaatimuksia suhteessa hakijan vahvuuksiin.  
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotetta-

vuus? 

Työntekijöiltä vaaditaan ammatillista pätevyyttä, kokemusta lastensuojelutyöstä, lasten ja perheiden 

kanssa tehtävästä työstä ja henkilön soveltuvuutta tehtävään.  Rikosrekisteriote ja ammattihenkilöre-

kisteriote vaaditaan. Työskentely tapahtuu usein suunnitelmallisena työparityönä, jolloin työparilla 

on mahdollisuus perehdyttää uutta työntekijää.  

Asiakas- ja yhteistyötahojen palautteet käsitellään aina tarvittaessa.   
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan 

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 työhön mm. itsemääräämis-

oikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, 

asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 
Perehdytyksessä noudatetaan JKL kaupungin ohjeistusta ja yksikön omaa perehdytyslistaa. Työnte-

kijä allekirjoittaa salassapitosopimuksen ja perehtyy kaupungin tietosuojaohjeisiin.  Esimies pereh-

dyttää hallinnollisiin tehtäviin, tiimi perehdyttää asiakastyöhön ja työhön liittyviin käytäntöihin. 

Kaikki työntekijät osallistuvat perehdyttämiseen ottamalla uuden työntekijän mukaan asiakastilan-

teisiin, opastamalla ja antamalla ohjausta oman työnsä ohella. 

 
b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

 

Kehittämistyössä ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa otetaan huomioon koulutuksen tarve ja 

kiinnostus. Tehdään suunnitelma, neuvotellaan yksikön henkilöstön kesken mahdollisista koulutuk-

sista ja niihin osallistumisesta. Esimies päättää osallistumisesta sekä koulutuksen työtä vastaavan 

sisällön että määrärahan perusteella.  
 
Toimitilat 
 

 

Tilojen käytön periaatteet 

      

Tapaamistila, yhteinen sosiaalinen tila, työskentelytilat. Sosiaalitilat yhteiset Kuokkalan terveysaseman kak-

koskerroksen muun henkilöstön kanssa.  

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

      

Tilapalvelu vastaa 

Teknologiset ratkaisut 
 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. Oma-

valvontasuunnitelmassa 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.  

Terveysaseman kiinteistössä ja piha-alueella  on tallentavia turvakameroita. Tehostetun perhetyön henkilös-

töllä on turvapainikkeet kotikäyntejä varten sekä 112-hätäsovellus matkapuhelimissa.  
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, 

että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Re-

kisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen tallennetaan. 



 
Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja po-

tilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.  

 

Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syn-

tyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselos-

tetta 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, re-

kisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 

 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksi-

kölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Työntekijä perehtyy ohjeistukseen sekä tietoturvakäytäntöön, allekirjoittaa salassapitosopimuksen ja 

osallistuu tietoturva-koulutukseen. Tietojärjestelmän tehtäväkohtaiset näkyvyyden rajaukset sekä 

lokitietoseuranta.  
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täyden-

nyskoulutuksesta? 

Henkilökohtainen perehdytys, tietoturvakoulutukseen osallistuminen.   
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten 

asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

Kaupungin www—sivulla. 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Irma Latikka 0143366892 
 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta 
 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan 

prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen 

suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 

 

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat sekä riskiarviointi tehdään ohjeistuksen mukaisesti ja säännölli-

sesti. Yksittäiset epäkohdat käsitellään viivyttelemättä. Muutokset säädöksissä ja kaupungin ohjeis-

tuksissa otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä.  

 

Henkilöstön, työnantajan sekä asiakas- ja yhteistyötahojen palaute käsitellään ja hyödynnetään työn 

kehittämisessä.  

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 
Jyväskylässä 28.3.2019  

Allekirjoitus 
 

Tarja Anttonen  

 


