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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 
Palvelujen tuottajan nimi 
Kokemäki 

Kunnan nimi 
Kokemäki 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 
Perusturvan Nuorten työpaja 

Sijaintikunta 
Kokemäki 

Sijaintikunnan yhteystiedot 
Kilkunkatu 11, 32800 Kokemäki 

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 
Kokemäen kaupunki, Sosiaalityön tulosalue 

Palvelujen tuottajan Y-tunnus 
0203925-9 

Toimintayksikön nimi 
Nuorten työpaja 
Toimintayksikön postiosoite 
Tulkkilantie 4 
Postinumero 
32800 

Postitoimipaikka 
Kokemäki 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 
Sosiaalipalvelupäällikkö Juhani Johansson 

Puhelin 
040 488 6232 

Postiosoite 
Tulkkilantie 2 
Postinumero 
32800 

Postitoimipaikka 
Kokemäki 

Sähköposti 
juhani.johansson@kokemaki.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 
 
 
§ 107  
 
02.10.2013  
 
§ 107  
 
02.10.2013  

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta 
      

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 
      
 
2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
Toiminta-ajatus 
Kokemäen perusturvaosaston perustehtävä on edistää kokemäkeläisten terveyttä, hyvinvointia ja 
sosiaalista turvallisuutta. Osaston toimintaa ohjaavat Kokemäen kaupungin arvot ja eettiset peri-
aatteet. Osasto on hyvä ja haluttu työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista. 
Nuorten työpajan perustehtävä painottuu alle 29-vuotiaiden elämänhallinnan lisäämiseen ja työ-
sekä opintopolkujen etsimiseen. Tavoitteena on, että palvelut ovat hyväntasoisia ja ne järjestetään 
kustannustehokkaasti. Palvelu on vaikuttavaa ja turvallista. Osaava henkilöstö tukee 
kokemäkeläisiä edistämään omaa toimintakykyään. Asiakaspalvelu on ystävällistä ja sujuvaa.  
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Arvot ja toimintaperiaatteet 
Kokemäen kaupungin työntekijät noudattavat omassa työssään Kokemäen  kaupungin arvoja 
sekä sosiaalityön arvoja sekä eettisiä ohjeita.  
Kokemäen kaupungin arvoja ovat: Asukaslähtöisyys, kehittämishalukkuus ja yhdenvertaisuus. 
Sosiaalityön arvoissa korostuu velvoite asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan heikoimpien 
ryhmien puolelle ja tukea ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa. Työn ytimenä on etsiä asiakkaan 
voimavaroja myös silloin, kun ne näyttävät olevan kadoksissa tai loppuun kuluneet. 
 
Päivittämissuunnitelma 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, vähintään vuosittain. 

 
3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT  
Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 
Sosiaalipalvelupäällikkö Juhani Johansson, tulosalueen hallinto ja johtaminen 

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 
Vastaava pajaohjaaja Jaakko Kyläkoski 

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 
Vastaava pajaohjaaja Jaakko Kyläkoski, yksilövalmentaja Hannu Pruuki ja ohjaaja Jorma 
Paavisto. 

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) 
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 
Perehdytyskansio on toimitiloissa henkilökunnan käytettävissä sekä paperiversiona. Jokaisen 
uuden työntekijän ja opiskelijan on velvollisuus tutustua perehdytyskansioon, lisäksi tukena toimii 
aina nimetty perehdyttäjä ja perehdytysohjelma. Perehdytyskansio sisältää työterveyshuollon ja 
työsuojelun toimintaohjeet, tietoturvaohjeet sekä turvallisuussuunnitelman. Lisäksi kansiossa on 
omavalvontaan tarvittava linkki läheltä piti-ilmoituksen tekemiseen. 
 
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)  
Asiakaspalautekyselyt toteutetaan kahdesti joka vuosi. Suoraan palautteseen on mahdollisuus, 
palautteet käsitellään henkilökunnan kokouksissa ja tarvittaessa laajemminkin, esim. kerran 
kuussa pidettävässä kokouksessa sosiaalitoimistossa. Asiakkaiden  palautteita varten on lukollinen 
laatikko Nuorten työpajan sisätilojen seinällä. Palautteet voi jättää myös nimettöminä.  

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 
Asiakaspalautteet otetaan käsittelyyn välittömästi niiden saavuttua. Vastaava pajaohjaaja vastaa 
palautteiden käsittelystä ja asian etenemisestä, tarvittaessa sosiaalipalvelupäällikkö osallistuu 
prosessiin. Palautteet käsitellään myös henkilökunnan kokouksissa. 
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Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 
Palautteet ovat osa palveluiden laadunhallintaa. Palautteista ja ehdotuksista johtuvat toimenpiteet 
pyritään toteuttamaan välittömästi, mikäli mahdolista. 

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 
Käytössä on sähköinen palaute kaupungin nettisivuilla, jonka kautta varsikin läheltä piti -
tilanteiden edellyttämät toimenpiteet ovat esimiesten tiedossa laajalla rintamalla, mutta myös 
yksikkötasolla. 

 
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 
Kontrassa ja työsuojelun toimintaohjelmassa on ohjeet työyksikkökohtaisina. Ohjeita päivitetään 
säännöllisesti.  
http://www.kokemaki.fi/intranet/henkilostoasiat/tyosuojelu/ 

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  
Työturvallisuus, Kontrassa 
 
Kontrasta löytyvät työturvallisuuteen liittyvät ilmoituslomakkeet ja toimintaohjeet kyseisissä 
tilanteissa. Ilmoituskäytäntöjen kehittämisellä pyritään parantamaan kaupungin ja 
palvelukeskuksen työntekijöiden työturvallisuutta. 
 
*Läheltä piti- tilanne töissä: joudutaan tapaturman uhriksi tai muuten vaaraan, täytetään läheltä 
piti- ilmoitus ja se toimitetaan esimiehille sekä työsuojelupäällikölle tai -valtuutetulle. 
 
*Väkivalta- tai uhkatilanne: täytetään tapahtumaraportti ja se toimitetaan esimiehelle sekä 
työsuojelupäällikölle tai -valtuutetulle. 
 
*Työtapaturma:  täytetään työtapaturma-lomake ja toimitetaan se esimiehelle, 
työsuojelupäällikölle tai -valtuutetulle sekä suoraan vakuutusyhtiölle. 
 
Ensiapuvalmius 
 
Työturvallisuuslain 46§:n mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat 
asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, 
mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä. 
Ensiapuvalmius päivitetään vuosittain. Tavoitteena on, etta vähintään noin viisi prosenttia 
työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. 
 
Turvallisuusasioista vastaava pajaohjaaja Jaakko Kyläkoski tai hänen sijaisensa huolehtii 
säännöllisin väliajoin palo- ja evakuointiharjoitusten järjestämisestä, hän sekä opastaa ja neuvoo 
jokaisen uuden työntekijän ja opiskelijan tutustumaan palo- ja hälyytysjärjestelmiin. 
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Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 
Vastaava pajaohjaaja on ensisijainen yhteyshenkilö epäkohdan ilmaantuessa. Hyvällä 
tiedottamiselle ja ennakoimalla haastelliset tilanteet voidaan ehkäistä epäkohtien syntymistä.  

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 
Tiedotukset hoidetaan kaupungin nettisivujen, kaupungin sisäisen verkon,Kontran, ja 
henkilökohtaisten sähköpostien avulla. Lisäksi henkilökunnan tiedotustilaisuus vähintään kerran 
kuukaudessa.  

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)   
Henkilöstö 8/17: Vastaava pajaohjaaja, yksilövalmentaja, pajaohjaaja, työllistetyt ja alan 
opiskelijat.  

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa 
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  
Jokaisen rekrytoitavan tausta tarkistetaan ( Suosikki-rekisteri, koulutus, työhistoria, alkuperäiset 
todistukset, rikosreksiteriote ). Kaupungilla on yhtenäinen rekrytointimalli, jolloin ilmoitukset 
ovat aina Kuntarekryssä, MOL:n ja kaupungin nettisivuilla sekä kaupungin virallisella 
ilmoitustaululla. Nuorten työpaja on savuton työpaikka. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) 
Kts. kohta 3 

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)  
Kaupungin oma työhyvinvointisuunnitelma, TVA, kehityskeskustelut 1x/vuosi. 
Täydennyskoulutukset pyritään toteuttamaan niin, että mahdollisimman moni voi osallistua, esim 
verkkokoulutuksina. 

Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 
Henkilöstö osallistuu toiminnan suunnitteluun, esim. kuukausikokouksissa. Henkilökunnalla 
mahdollisuus työnkiertoon niin halutessaan. Henkilökunnalla on mahdollisuus neuvotella 
vastaavan pajaohjaajan kanssa lähes päivittäin. 

 
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. 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)  
Asiakkailla on käytössään yhteinen oleskelutila, työtiloja, tietokone, kuntosali ja wc. 

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

Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 
Yhteiset oleskelutilat. 

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 
Pajalaiset siivoavat tilansa itse henkilökunnan valvonnassa päivittäin. 

Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta 
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) 
Talossa painovoimainen ilmanvaihto, mikäli aihetta on mittauksiin, tehtävää hoitaa 
tilanhallintayksikkö. Talossa on tilanhallintayksikön kiinteistönhoito. Työterveyshuolto ostetaan 
terveydenhuollon kuntayhtymältä. 

Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 
Ensiapupakkaukset löytyvät pajan tiloista, sekä autoista.  

Vastuuhenkilön yhteystiedot 
Työsuojelupäällikkö  Janne Lehtonen puh. 040 488 6105, työsuojeluvaltuutettu Jorma Paavisto 
puh. 040 488 6222  
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/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf  

Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 
Toimistotilojen uudelleen suunnittelu työturvallisuuden näkökulmasta on käynnissä parhaillaan. 

 

http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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8. ASIAKASTURVALLISUUS 
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä 
turvallisuuteen liittyviä riskejä 
Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 
Rakennusinsinööri Jari Ruponen, 040 488 6191, jari.ruponen@kokemaki.fi 
Työsuojelupäällikkö Janne Lehtonen, 040 488 6105 
Sosiaalipalvelupäällikkö Juhani Johansson, 040 488 6221 
Vastaava oajaohjaaja Jaakko Kyläkoski 040 488 3964 

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten 
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 
Pajan asiakassuunitelmat turvaavat osaltaan myös asiakasturvallisuutta. Asiakaskohtainen 
suunnitelma sisältää mm.tavoitteet, toimenpiteet, arvioinnit ja asiakasosallisuuden ulottuvuudet.  
Pajan tiloihin tullessa asiakas ei saa olla päihtynyt tai psykoottinen.  

Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 
Turvapalvelu 100 hoitaa. 

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

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 
      

 
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 
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä on noudatettava, mitä sosiaalihuoltolain 36 §:ssä sää-
detään. Arvio on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvio 
on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. 
 
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen 
Tutustuminen pajan tiloihin etukäteen on mahdollista, jopa suotavaa. 

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja 
sopimusmuutoksista. 
Palveluntarvetta toteutettaessa on selvitettävä asiakkaan toivomukset ja mielipide sekä otettava ne 
huomioon tarpeen edellyttämällä tavalla.  
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Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen 
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) 
ks. ed. kohta 

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 
 Pajan asiakkaat vastaavat omista rahavaroistaan, avaimista ja muista tavaroista. 
Löytötavaroiden osalta omistaja saa tavaransa tuntomerkkien perusteella. 

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 
Pakotteet tai rajoitteet ovat harvinaisia. Asiakkaan kanssa keskustellaan mahdollisista rajoitteista 
uhkaavan käytöksen perusteella ja selvitetää niiden tilanteisuutta ja toistuvuuden 
ennustettavuutta. Karensseihin on painavat syyt. 

Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) 
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet 
Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 
Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa 
itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden 
terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä 
tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset 
rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti 
henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 
Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 
Asiakkaiden kohtelu pohjautuu kaupungin arvoihin ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. 
Nämä käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa jo perehdytysvaiheessa. Jos asiakas on tyy- 
tymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi olla yhteydessä sosiaalipalvelupäällikköön tai 
kääntyä sosiaaliasiamiehen puoleen.  
Sosiaalitoimistossa kiinnitetään huomiota ja tarvittaessa reagoidaan epäasialliseen tai 
loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta  
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 
Asiakassuhteen päättymisestä keskustellaan jokakerta. Pyritään aina löytämään asiakkaalle 
jatkopolku tai jatketaan sopimusta pajan kanssa. 

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 
Ensisijaisesti yhteydenotot sosiaalipalvelupäällikkö Juhani Johanssoniin 040-4886221. 
Mikäli haluaa tehdä kirjallisen valituksen, sen voi myöskin toimittaa perusturvalautakunnalle 
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Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 
Sosiaaliasiamiespalvelut Merikratos, Maija-Kaisa Sointula 010 830 5104, www. merikratos.fi 

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä 
Toimintaa koskevat muistutukset perusturvajohtajalle tai perusturvalautakuntaan, jotka edelleen 
ohjeistavat muistuksen käsittelystä, tarvittaessa muistutuksen voi lähettää Aluehallintavirastoon 
tai hallinto-oikeuteen. 

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen 
seurannassa 
Palvelu on kaupungin tuottamaa. 

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 
      

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 
Valmennussuunnitelmat pidetään ajantasaisina, asiakas on mukana suunnitelmiensa teossa ja 
toteutuksessa. Asiakkaan mielipide omassa suunnitelmassaan on myös kirjattuna. 

 
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 
Asiakkaan suoriutumistaan, elämänhallintaansa ja hyvinvointiaan seurataan monesta lähteestä 
tulevan informaation kautta: henkilökohtainen haastattelu, asiantuntijalausunnot, 
toimintaympäristön (sosiaalitoimi, kela, TE-toimisto jne.) palautteiden kautta. 

Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen 
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 
Pajalla tehdään asiakkaiden kanssa ruokaa vähintään kaksi kertaa viikossa. 

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

http://www.valvira.fi/
http://www.valvira.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
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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.) 
 Pajan toiminta jakautuu kahteen osioon: yksilövalmennukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. 
Yksilövalmennuksessa etsitään asiakkaalle polkuja työelämään tai opiskeluun. Työtoiminnassa on 
keskeistä arjen hallinnan opettelu ja työtehtävien vaatimien osaamisten kokeilu. Vuosittain Paja 
osallistuu myyjäisiin, joihin asiakkaat valmistavat myytävät artikkelit. Asiakkaat tekevät itselleen 
ja toisilleen myös aterioita. 
THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta  
Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 
Asiakkaita ohjeistetaan käsien pesuun ja käsidesin käyttöön erityistilanteissa. Pajan tilat siivotaan 
asiakkaiden voimin vähintään kerran viikossa. Keittiössä on käytössä hiusverkot ja kumihanskoja. 

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 
Asiakastyö on kuntoutumista ja omaehtoisuutta tukevaa. Päivittäisen toiminnan kehittämisen 
tarvetta arvioidaan viikottain kokouksissa jos tarvetta.  

 
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.) 
Asiakkaiden terveyspalvelut ostetaan joko kuntayhtymältä tai sairaanhoitopiiriltä. Asiakkaille 
tarjotaan mahdollisuutta työttömien terveystarkastukseen.  

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta 
kiireettömissä tilanteissa 
Lääkäripalvelut ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä, kts. ed. kohta 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi   
Kiireellistä hoitoa tarvittaessa henkilökunta hälyttää  ambulanssin arvioimaan asiakkaan tilaa, 
ellei ja/tai lääkäriin saada yhteyttä. Kiireellinen hoito toteutetaan joko terveyskeskuksessa tai 
Satakunnan keskussairaalassa.  

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen 
hoito, jne.) 
Erikoissairaanhoidon palveluíta tarjoaa Satakunnan keskussairaala/ Sairaanhoitopiiri. 
Yhteistyötä Pajan kanssa tehdään kirjallisten lausuntojen ja asiakas/ potilasneuvotteluiden kautta.  

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 
Sirpa Haviala, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, 044 906 7557 

Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 
Työttömien terveystarkastusten jatkuminen 

 
12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  
Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  
Pajalla  on käytössä Party asiakastietojärjestelmä. Kullakin työntekijällä on omat henkilökohtaiset 
tunnuksensa ja salasanansa tiedostoihin. 

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:  
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf  
Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Janne Lehtonen p. 040 488 6106, janne.lehtonen@kokemaki.fi 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
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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) 
Koko henkilökunta osoittaa osaamisensa tietosuojasta tehtävällä verkkokurssilla, tietosuouja-
asioihin perehdytetään perehdytysohjelmna mukaisesti. Kokemäen kaupungilla on koko 
henkilöstölle yhteisesti laaditut tietoturvaohjeet. 

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) 
      

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa 
  

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 
      

 
13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 
Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  
Hankinnoissa noudatetaan kaupungin menettelytapoja pienhankinnoista ja kilpailutettavista 
tarvikkeista. Hankintaoikeudet on keskitetty sosiaalipalvelupäällikölle. 

Luettelo alihankkijoita 
      

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


avi21u1  12/12

Kehittämissuunnitelma 
      

 
14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 
Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta 
Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan perusturvalautakunnassa, kun suunnitelmaa ylläpitävä 
suunnittelu ja toimeenopanoryhmä on tehnyt tarvittavat muutokset tai päivitykset. 

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista 
Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, suunnittelu- ja toimeenpanoryhmä tarkistaa suunnitelmaa 
vuosittain. 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä 
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. 
Paikka ja päiväys 
7.8.2017 

Allekirjoitus  
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
 
 
 
Nimenselvennys Juhani Johansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


